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Marek Zaradniak

Carlos Santana
Corazon 

Najnowszy album Carlosa Santany „Corazon” szybko stał się jedną z naj-
chętniej kupowanych i słuchanych płyt tego roku. Płyta to zapis koncertu jaki 
14 grudnia ubiegłego roku odbył się w Vincente Fernandez Arena w Guada-
lajara w Meksyku. Oprócz Carlosa Santany na płycie pojawia się wiele zna-
komitych nazwisk przede wszystkim z kręgu muzyki latynoskiej. Na począ-

tek słuchamy dynamicznej „Saideiry”, 
do której wykonania Santana zapro-
sił wokalistę Samuela Rosa. To utwór 
wręcz zachęcający do dalszego słu-
chania. Zaraz potem pochodzący 
z  repertuaru Jarabe De Palo koły-
szący utwór „La Flaca”. Tym razem 
do wspólnego wykonania Santana 
zaprosił Juanesa. Natomiast „Feel It 
Coming Back” z Diego Torresem to 
piosenka w stylu country.

Jedną z  perełek albumu jest 
pochodząca z repertuaru Pink Mar-
tini ballada „Una Noche En Naples”. 
Do jej wykonania Carlos Santana 
zaprosił trzy niezwykle wokalistki. Są 
to jedna z największych gwiazd mek-
sykańskiej muzyki rozrywkowej Lila 
Downs, hiszpańska reprezentantka 

flamenco Nina Pastor i Argentynka Soledad. Kiedy słuchamy tych trzech 
niezwykłych głosów możemy łatwo zauważyć jaką siłę może mieć muzyka 
latynoska. Warto też zwrócić uwagę na piosenkę „Besos de Lejos”, w której 
słuchamy Glorii Estefan i na pełną ciepła „Margaritę” z Romeo Santosem. 
Wreszcie znajdziemy nową wersję pochodzącej z wydanej w roku 1970 płyty 

„Abrasax” piosenki „Oye Como Va”, która jak się okazało przetrwała próbę czasu. 
Natomiast najciekawszym utworem płyty jest „Yo Soy La Luz”. W jego nagra-
niu udział wzięli saksofonista Wayne Shorter i żona Carlosa Santany, świato-
wej sławy perkusistka Cindy Blackman. Po tych rekomendacjach wystarczy 
włączyć płytę i jej posłuchać. 

Krzysztof Krawczyk
Pół wieku człowieku 

Krzysztofa Krawczyka słuchamy już od ponad pół wieku i to właśnie było 
pretekstem do wydania tego albumu. Znajdziemy na nim aż 17 utworów 
z kręgu muzyki pop i country. Na początek słuchamy rytmicznej piosenki 

„Po pierwsze, po drugie, po trzecie”. Stanowi ona credo artysty. Zaraz po niej 
pojawia się tytułowa piosenka tego krążka. Ten popowy, melodyjny utwór 
ma szansę trafić do kanonu największych przebojów artysty. Warto zwró-
cić uwagę, że oprócz Krawczyka słyszymy w nim również rapera Ras Lutę. 
Przebojem w stylu country ma szansę stać się „Co mi tam czas”. Następna 

propozycja to piosenka „Na Wspól-
nej” pochodząca z  serialu pod 
takim samym tytułem. Sympatyków 
muzyki country usatysfakcjonuje 
też z pewnością pełna ekspresji pio-
senka „Przemija czas gdzieś w nas”. 
Tym, którzy wolą nieco spokojniejsze 
rytmy polecam „Pokusy” oraz „Wspo-
mnienia i marzenia”. Natomiast „Ewy 
przepis na miłość”, który Krawczyk 
wykonuje razem z Norbim za bardzo 
przypomina przeboje tego ostat-
niego sprzed lat. Szkoda. Darować 
można sobie utwory „Przyjdzie czas, 
będzie rada” i „Kiedy miłość umiera”. 
Ich słuchanie po prostu może zmę-
czyć. Polecam natomiast dynamiczną 
piosenkę „Gdy śpiewał Roy Orbison”. 

Mimo, że niektórych utworów nie polecam, tych dobrych jest tu znacznie 
więcej. Myślę więc, że po tę płytę sięgną nie tylko fani Krzysztofa Krawczyka. Po
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Kasia Rościńska
K8 O’clock 

Kasia Rościńska to młoda poznańska wokalistka, autorka tekstów 
i  kompozytorka, która na rodzimym rynku muzycznym funkcjonuje 
od wielu lat. Podczas, gdy jej koleżanki po fachu nagrywają już kolejne 
albumy ona pieczołowicie przygotowywała swój pierwszy krążek „K8 
o’clock”. I oto jest. To swoisty „The Best Of” młodej artystki. Pomieściła na 
nim to co zrobiła do tej pory 
najlepszego. 

Znajdziemy tu pierwszą 
jej piosenkę „Everything Fades 
Away”, którą napisała będąc 
uczennicą siódmej klasy oraz 
nieco późniejszą „Funkberry 
Jam”, wykonywaną z  jej pier-
wszym zespołem Cocon’s 
Club. Znajdziemy też na tym 
krążku duet Kasi i Kuby Bada-
cha „I Adore You” oraz zawie-
rający życiowe motto mło-
dej artystki wykonywany po 
polsku utwór „Najważniej-
sze”. Sporą niespodzianką jest 
natomiast utrzymana w laty-
noskich rytmach i śpiewana 
po hiszpańsku piosenka „Cuando Te Veo”. Wszystkie utwory zostały nie-
zwykle dopieszczone i nie ma wśród nich pozycji słabszych. Dlatego zasta-
nawiam się, że skoro na początek jest „The Best” jakimi piosenkami zasko-
czy Kasia nas w przyszłości. Oby nie stały się zbyt jednostajne.

Jan Janga Tomaszewski
Koncert w Trójce 

Koncert ma to do siebie, że już drugi raz nie będzie taki sam. Dla-
tego płyty zawierające koncerty są szczególnie cenne i mają wielu entuzja-
stów. Docenić trzeba cykl wydawanych przez Polskie Radio płyt „Koncerty 
w Trójce”. To w tej serii ukazał się zapis koncertu jaki odbył się 24 paź-
dziernika 2010 roku w Trójce, w którym wystąpił Jan Janga Tomaszewski 

– aktor, autor tekstów i kompozytor, gitarzysta, a także entuzjasta bluesa 
jednocześnie. Pretekstem do recitalu stał się wielki przebój Jimi Hendrixa 

„Hey Joe”, który w polskiej wersji jest Balladą o Józku z Pragi. Cały recital 
składa się z 18 bluesów, ale i monologów głównie na tematy męsko-dam-
skie. Wprowadzający Tomaszewskiego Andrzej Poniedzielski zapowiada, 
że rzecz jest „zabiegiem parateatralnym”. To co przyciąga to chropawy, 
momentami leniwy, a więc pasujący do bluesa głos głównego bohatera. 
To co odrzuca, to fakt, że niektóre monologi są zbyt długie i mogą po 
prostu zmęczyć. Pod względem muzycznym, ale i tekstowym wybijają 
się „Nogi bogi”, czyli rzecz o robieniu sobie na złość oraz „Kiedy poranną”. 
Jak łatwo się domyśleć chodzi o poranną kawę. Natomiast „Malutki” mi 
kojarzy się z „Kiedy byłem małym chłopcem” Nalepy. Jeśli ktoś lubi blu-
esa pewnie sięgnie po ten krążek. Na żywo natomiast Jana Jangę Toma-
szewskiego w recitalu „Hey Joe” usłyszymy w poznańskim Teatrze Muzycz-
nym 30 sierpnia.
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Z  Pawłem Kuraszkiewiczem, Kon-
sulem honorowym Luksembur-
ga w  Poznaniu, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

Jest Pan dwudziestym dziewią-
tym konsulem honorowym w  Po-
znaniu, z kolei Poznań jest trzecim 
miastem po Krakowie i Wrocławiu 
z Konsulatem honorowym Luksem-
burga…

...można też powiedzieć, że  je-
stem pierwszym konsulem honoro-
wym w  Poznaniu, a  trzecim w  Pol-
sce, ponieważ w roku 1992 objąłem 
tę zaszczytną funkcję dla Królestwa 
Holandii. Minęły dwadzieścia dwa 
lata, a  ilość konsulatów powstałych 
w tym okresie pokazuje skalę rozwo-
ju miasta. Niedawno zaczął działać też 
Konsulat Finlandii, czyli mamy ich już 
trzydzieści. To już znacząca obecność 
dyplomatyczna. 

Pytanie dlaczego nasz powstał 
jako trzeci? Otóż historia jest proza-
iczna i nie wynika z jakiejś kolejności, 
ważności, tylko z terminu uzyskiwa-
nia zgody. Wielki Książę Luksembur-
ga i  minister spraw zagranicznych 
zdecydowali, że powstaną w Polsce 
cztery konsulaty: w Poznaniu, Wrocła-
wiu, Krakowie oraz Gdyni. Przed majo-
wą wizytą wielkiego księcia w Polsce 

został powołany konsul 
w Gdyni, więc misja została 
wypełniona. 
Dlaczego w  Polsce jest tak 
silna reprezentacja? 

Wiąże się to z tym, że je-
steśmy postrzegani w  Eu-
ropie jako naprawdę dyna-
micznie rozwijający się kraj, 
wbrew powszechnemu czar-
nowidztwu. Polska jest do-
brze postrzegana jako part-
ner gospodarczy, miliardy 
wpłynęły poprzez firmy z Luk-
semburga. Ostatnia inwesty-
cja to budowany w  Sadach 
Amazon. To największa tego 
typu inwestycja w  Europie 
i będzie gotowa już za kilka 
miesięcy. Na razie Poznaniacy 
odczuwają to dotkliwie jadąc 

z Tarnowa Podgórnego, gdzie trwają pra-
ce nad wiaduktem. Nigdy go tam nie było 
i  nawet nie był przewidywany. Ostatnio 
rozmawiałem z posłem Dzikowskim, któ-
ry zwrócił uwagę inwestorom na potrzebę 
jego budowy, bo samochody z autostrady 
muszą przecież przejechać na drugą stronę. 
Powstaje w niebywałym tempie. Kolejny 
przykład to ArcelorMittal, wielka firma Luk-
semburska, największy producent stali na 
świecie. Zakłady produkcyjne zlokalizowa-
ne są w dwudziestu krajach, w tym w Pol-
sce, ale inwestycje są obustronne. Bardzo 
dużo polskich firm inwestuje w instrumen-
ty finansowe w Luksemburgu, w różnego 
rodzaju fundusze.
W  maju, na zaproszenie prezydenta 
Komorowskiego, wizytę w  Polsce zło-
żył książę Henryk z małżonką. Czynnie 
uczestniczył Pan w tym spotkaniu. Jakie 
ważne tematy były poruszane?Lu

ks
em

bu
rg

Obszar Wielkiego Księstwa Luksemburskiego zaj-
muje 2.586 km² (granica lądowa około 356 km). Pod 
względem wielkości klasyfikowane jest wśród trzy-
dziestu najmniejszych państw świata.
Zajmuje czwartą pozycję wśród zagranicznych inwe-
storów w naszym kraju. Dla Luksemburga Polska jest 
obecnie na siódmym miejscu jeśli chodzi o partne-
rów handlowych.
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Zacznę od końca. 
W  nawiązaniu do inwe-
stycji firmy ArcelorMit-
tal, wizyta zakończyła 
się w Krakowie zwiedza-
niem Nowej Huty, miej-
sca gdzie od lat hartowa-
ła się stal, a od niedawna 
dzieje się to za sprawą 
luksemburskiej spółki. 
Co ciekawe, huta weszła w program tzw. 
przekształcania miasta przemysłowego 
w miasto przyszłości. Dawne centra prze-
mysłowe dzisiaj cierpią na chorobę miast 
post-przemysłowych, pustoszeją i  aby 
przywrócić życie powstał pomysł prze-
kształcenia ich struktur w super-nowocze-
sne miasto biurowe. Powstaną gigantycz-
ne miejsca pracy. Taki model proponowany 
jest w Polsce dla Nowej Huty. Tego nie da 
się zrobić w rok, to są lata, ale taki długofa-
lowy program może przynieść bardzo do-
bre efekty. Kraków jako perełka architektu-
ry i historii zasługuje na to. 
Wizyta pary książęcej była długa, bo aż 
czterodniowa, towarzyszyła jej olbrzy-
mia delegacja, zespół siedemdziesięciu 
biznesmenów i  ośmiu ministrów. Do-
konano wiele uzgodnień, umów, roz-
mawiano z  wieloma partnerami w  Pol-
sce. Było spotkanie poświęcone NATO, 
był obecny sekretarz generalny Anders 
Fogh Rasmussen… Czy komentowano 
sprawę Ukrainy?

Oczywiście, jednym z ważniejszych te-
matów była sytuacja w Europie Wschod-
niej i sprawa Ukrainy z punktu widzenia 
Unii Europejskiej i NATO. Proszę pamiętać, 
że  Luksemburg jest jednym z  założycie-
li Unii i pełni znaczącą rolę w strukturach 
NATO. Wizyta była zapowiedzią roczni-
cy 4 czerwca 1989 roku, kiedy wszystko 
się w Polsce zaczęło. Dwadzieścia pięć lat 
później przyjechało bardzo wiele ważnych 
głów do Warszawy. Do Poznania niestety 
nie dotarli, bo z tego czasu nie było tu wy-
darzeń znaczących historycznie, choć tu za-
częła się Polska.

Wracając do Pani pytania o ważne te-
maty wizyty, mówiono też o centrali logi-
stycznej pod Luksemburgiem, na południu, 
w Bettembourgu. To wielkie centrum, do 
którego przyjeżdżają pociągi ze wszyst-
kich miast znaczących portów w  Euro-
pie: Lubeki, Rotterdamu, Hamburga, Rygi.  
Zorganizowano połączenia Rotterdamu 
z  Triestem, kolejowe między Hiszpanią 
i Francją w Larrún.
To ciekawe, bo  oni nad morzem nie 
leżą…

Jednakże Bettembourg połączył się 
z  morzami. Wyjeżdża na przykład fir-
ma z  ogórkami zielonymi spod Warsza-
wy i  wiezie je do południowej Francji.  

To odległość mniej więcej dwóch 
tysięcy siedmiuset kilometrów. Za-
biera to osiemdziesiąt parę godzin 
jazdy, zużywa się sporo paliwa, 
a  trzeba pamiętać o  emisji dwu-
tlenku węgla i kosztach z tym związanych. 
Luksemburg zbudował platformy kolejo-
we. Na pociągi nie są ładowane kontene-
ry tylko całe naczepy samochodowe. Jeżeli 
wbijemy cyrkiel w Luksemburgu i zatoczy-
my krąg sześćset, siedemset kilometrów, 
to obejmujemy praktycznie całą Europę. 
Czyli tiry na tory…

…lecz nie w takim rozumieniu jak kie-
dyś, czyli cała ciężarówka wjeżdżająca 
z kierowcą. Duzi przewoźnicy mają tylko 
samochody, to co ciągną wjeżdża na po-
ciąg. Efekt oszczędności finansowych jest 
na poziomie 15 i więcej procent, co nie jest 
bez znaczenia, natomiast efekt oszczęd-
ności dwutlenku węgla jest bardzo duży, 
bo wynosi prawie 70% i to już jest istotny 
element, bo za CO2 się płaci. 

Jak pokazuje przykład Turcji, która 
niedawno podpisała strategiczną umo-
wę o współpracy z Luksemburgiem, prze-
rzucenie się na kolej dało oszczędność na 
poziomie 10%. Wkrótce czeka to Polskę.  
Planowane połączenie w oparciu o istnieją-
cą infrastrukturę kolejową miałoby bezpo-
średnio połączyć Wielkie Księstwo Luksem-
burga z Poznaniem i Warszawą. Uważam, 
że świetnie wpisałoby się w ten plan nasze 
Franowo, władze poznańskie o tym rozma-
wiają, rozmawiają też firmy…

Kolejną ważną kwestią jest ekolo-
gia w energetyce. Luksemburg ma cenne 
doświadczenie i technologie jeśli chodzi 
o oczyszczanie spalin i walkę z CO2. Były 
rozmowy z przedstawicielami Taurona oraz 
Polskiej Grupy Energetycznej, mówiono 
głównie o Bełchatowie. 

Ważne było też podpisanie umowy 
między Krajową Izbą Gospodarczą a Izbą 
Przemysłowo-Handlową Wielkiego Księ-
stwa Luksemburga oraz agencjami inwe-
stycyjnymi z obu krajów. To bardzo dobre 
posunięcie. Rola izb gospodarczych szcze-
gólnie w krajach Beneluksu jest zupełnie 
odmienna niż w Polsce, w Poznaniu mamy 
cały szereg izb, ale  nie ma jednej, która 
byłaby silna wzorem tej luksemburskiej.  
Jej pozycja jest większa niż premiera, trzy-
ma całą gospodarkę i ją jednoczy. 

Ponadto Luksemburg chce nawią-
zać z Polską ścisłą współpracę w zakresie 
usług telekomunikacyjnych i transmisji da-
nych. Chodzi o most elektroniczny. Polska 
nie ma sztywnego łącza światłowodowego 
z centralnymi instytucjami finansowymi na 
świecie. Są łącza pośrednie, satelitarne czy 
telekomunikacje. To, które proponuje Luk-
semburg opiera się na budowie światło-
wodu między centralnymi bankami w Luk-
semburgu, a więc instytucjami, w których 
dokonują się największe transakcje, z cen-
tralnymi instytucjami finansowymi w War-
szawie, ażeby transakcja następowała 
w tym samym momencie, bez przesunię-
cia czasowego. To dla nas jakby mówienie 
o księżycu, bo wchodzą w grę milisekundy, 
natomiast one w transakcjach mogą mieć 
niesamowitą wagę. Prezydent Komorow-
ski i minister Piechociński bardzo popiera-
ją ten pomysł, minister zresztą był obecny 
na większości obrad, zabierał głos podsu-
wając celne i cenne uwagi. 
Luksemburg to najbogatszy kraj Euro-
py, nam zaś kojarzy się z kultowym Ra-
diem Luksemburg. Co dzisiaj kultowego 
jest w Luksemburgu?

Rolę tej rozgłośni szczególnie pamięta-
ją osoby, które młodość miały w latach 60. 
i 70. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z mo-
ich rówieśników nie słuchał wieczorem ra-
dia „Laksemberg”. Taka anegdotka, książę 
goszczony był w studiu Agnieszki Osiec-
kiej i wysłuchał koncertu zatytułowanego 

„Przeboje Radia Luksemburg”. Utwory The 
Beatles, The Doors czy Led Zeppelin wy-
konali Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz 
i  Mietek Szcześniak. Był to bardzo przy-
jemny koncert komentowany przez pa-
nów zasłużonych dla Trójki, a więc Wojtka 
Manna i „Niedźwiedzia”. Nadali charakte-
rystyczny ton i książę Henryk w podzięko-
waniu powiedział, że w tym czasie studio-
wał za granicą i słuchał go ze wszystkimi 
swoimi kolegami, zresztą miał przydomek 

„208”, w nawiązaniu do częstotliwości, na 
której nadawało. Pamiętam, że moi rodzi-
ce w jednym pokoju mieli włączoną Wol-
ną Europę, a ja właśnie Radio Luksemburg. 
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 Ruszyły konsultacje społeczne 
w sprawie koncepcji „Nauka 2.0” 

Komisja Europejska chce zbadać najnowsze tendencje w działaniach 
naukowców. Uczeni stosują nowoczesne technologie, by pozyskać do 
udziału w badaniach tysiące ludzi i sami też o wiele chętniej dzielą się 
doświadczeniami zarówno w swoim gronie, jak i udostępniając wyni-
ki badań w Internecie. KE chce sprawdzić czy Europejczycy uczestniczą 
w tych procesach.

Przedmiotem konsultacji jest zbadanie poziomu uświadomienia so-
bie tych tendencji oraz uczestnictwa w tych procesach, a także zapo-
znanie się z poglądami na temat możliwości stwarzanych dzięki „Nauce 
2.0” w odniesieniu do konkurencyjności europejskiej nauki i badań na-
ukowych. Termin udzielania odpowiedzi upływa 30 września tego roku. 
Udział można wziąć za pośrednictwem strony internetowej Komisji Eu-
ropejskiej: Your voice in Europe. Dyskusję można również śledzić za po-
średnictwem mediów społecznościowych, #Science20.

Komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, Mire Geoghegan-Quinn, 
stwierdziła: że Nauka 2.0 zrewolucjonizuje sposób uprawiania nauki od 
analizy i wymiany danych oraz publikacji aż po ogólnoświatową współ-
pracę. Umożliwi też obywatelom włączenie się w poszukiwanie nowej 
wiedzy. Cały proces naukowy staje się bardziej przejrzysty i wydajny, ale 
wiąże się z tym też zagadnienia rzetelności i jakości. Chcemy zatem wy-
słuchać opinii społeczeństwa na temat sposobów zagwarantowania, aby 
Nauka 2.0 rozwijała się w sposób korzystny dla Europy. 

 Łączność w społecznościach
Komisja Europejska rozpoczyna realizację inicjatywy „Łączność 

w społecznościach”, w której ramach prowadzone będą różnorodne 
działania mające na celu zapewnienie zainteresowanym stronom w du-
żych i mniejszych miastach, lokalnym partnerstwo na rzecz łączności 
szerokopasmowej oraz operatorom niezbędnych informacji i  usług 
doradztwa, które umożliwią im uzyskanie dostępu do finansowania 
i opracowanie dostosowanych do potrzeb danej społeczności modeli 
biznesowych służących udostępnieniu tej społeczności szybkich łączy 
szerokopasmowych. 

Wszystkie podmioty działające na szczeblu lokalnym, regionalnym 
i krajowym mogą zgłaszać Komisji Europejskiej swoje pomysły i plany 
dotyczące projektów mających na celu udostępnienie łączy szerokopa-
smowych. Wnioski muszą zostać złożone przed 15 października tego 
roku. Najlepsze pomysły otrzymają od Komisji „znak aprobaty”, a ich au-
torzy uzyskają dostęp do konkretnych form wsparcia.

Aktualne przykłady najlepszych praktyk to m.in: rozpoczęty w 2010 
roku projekt Reggefiber w Niderlandach, który znacząco przyczynił się 
do budowy bardzo szybkich światłowodów doprowadzanych do do-
mów, realizowany dzięki funduszom z EBI i sześciu banków komercyj-
nych; oraz projekt finansowany dzięki podpisaniu w 2012 roku przez fir-
mę Iliad we Francji i EBI umowy o przeznaczeniu funduszy w wysokości 
200 mln euro na wdrożenie we Francji sieci nowej generacji, przy czym 
65% środków przewidziano na rozbudowę sieci światłowodów dopro-
wadzanych do domów.

To radio jest kulto-
we dla wielu Eu-
ropejczyków i nie 
tylko, natomiast 
co dziś jest kulto-
wego… nie ma 
takiego produktu 
jak Coca Cola. Wia-
domo, że jest ame-
rykańska i  global-

na, każdy zna jej smak. Chociaż przez to, że Luksemburg 
jest tak małym państwem, a jednocześnie bardzo silnym, 
nie znam nikogo kto nie wie czym jest Luksemburg. Jest 
sam w sobie kultowy! 
Do tego jest historycznie piękny. 

Moim zdaniem to wzór pełnej demokracji.
Może dlatego, że rządzi monarcha! (śmiech)...

Miałem okazję obserwować przedwyborcze spotka-
nia partii. Był wspólny festyn. Wszystko w takiej wesołej 
atmosferze, wyglądało to jak dobre spotkanie przyjaciół. 
Meeting sportowo-rozrywkowy, a nie wykłócanie się i wy-
krzykiwanie „my jesteśmy tacy, a tamci tacy”. Oczywiście 
frekwencja też świadczy o stopniu demokracji i zrozumie-
niu co znaczy bycie w Unii.

 Jeszcze jedna sprawa, Luksemburg jest szczególnie 
kultowy dla Niemców. Z czym się im kojarzy? Oczywiście 
z tanią benzyną. Proszę sobie wyobrazić, że paliwo tam 
jest tańsze niż w Polsce. Na granicy, która jest praktycz-
nie niewidoczna, stoją charakterystyczne stacje. Są tłumy 
Niemców, którzy dzień w dzień przyjeżdżają po paliwo. 
Jest to pewna forma promocji, sprzedaży, ale to wynika 
z ich podatków. Inni w Unii się denerwują, że są tam niż-
sze. Są, bo jest mniejsze państwo. Ludzie jeżdżą nawet na 
kawę, bo też jest tańsza

Piękne są tereny zielone, Ardeny z jednej strony, z dru-
giej Dolina malowniczej Mozeli, w zasadzie od Koblencji 
jadąc, aż do Luksemburga nie kończą się widoki. Co cie-
kawe, rzeka jest w pełni spławna i pływają tam gigantycz-
ne ilości barek towarowych, które transportują wszystko 
co nie wymaga tempa. Wykorzystuje się do maksimum 
porty i tani spływ.

Wracając jeszcze na nasze poznańskie podwórko: kwe-
stia inwestycji i przyjazdu tu dużych inwestorów była po-
ruszana w różnych dyskusjach. Problemem w Poznaniu 
jest brak szkół i przedszkoli dla obcokrajowców. W naszym 
mieście jest tylko jedna szkoła międzynarodowa z certy-
fikatem uprawniającym do realizacji programu przygo-
towującego do matury IB. Nie ma w niej wystarczającej 
ilości miejsc. Kwestia ta jest na pewno warta podjęcia od-
powiednich kroków, co zaprocentowałoby znaczącym roz-
wojem naszego regionu. 
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Madeleine Albr ight – 
pierwsza w  historii kobieta 
pełniąca funkcję amerykań-
skiej sekretarz stanu, współza-
łożycielka Centrum Polityki Na-
rodowej, ambasador przy ONZ, 
odznaczona Krzyżem Wielkim 
Orderu Zasługi Rzeczypospo-
litej Polskiej, a następnie Pre-
zydenckim Medalem Wolno-
ści, była Gościem Specjalnym 
V  Konferencji ABSL (Związek 
Liderów Usług Biznesowych), 
którą zorganizowano w stolicy 
Wielkopolski – głównym mie-
ście partnerskim wydarzenia – 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. 

 W spotkaniu wzięło udział 
około pięćset osób, w tym na-
sza redakcja. Głównym tema-
tem konferencji 25 lat po wy-
borach czerwcowych i dekadę 
po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej było dalsze umac-
nianie się pozycji Polski na 
arenie międzynarodowej. We-
dług Everest Group nasz kraj 
jest obecnie najbardziej doj-
rzałą lokalizacją offshoringo-
wą w Europie. Według danych 
fDi Markets (Financial Times) 
zajmujemy trzecie miejsce na 
świecie pod względem war-
tości bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych w  centrach 
usług wspólnych w  latach 
2010-2011 oraz liczby stworzo-
nych miejsc pracy. 

Bogate doświadczenie 
Madeleine Albright na arenie 
międzynarodowej, połączone 
z dogłębną znajomością Euro-
py Środkowo-Wschodniej czyni 
ją inspirującym głosem w dys-
kusji na temat globalnego roz-
woju Polski. – stwierdził Jacek 
Levernes, prezes ABSL, członek Zarządu 
HP Europa. 

 Albright na wstępie wystąpienia roz-
luźniła nieco oficjalną atmosferę, opowia-
dając anegdotę, jak to przed laty jeden 
ze współpasażerów w  samolocie pomy-
lił ją z Margaret Thatcher. Wspomniała też 
o pierwszym spotkaniu z Lechem 
Wałęsą oraz o tym, iż dwaj Polacy: 
senator Edmund Muskie oraz wy-
kładowca, a później doradca pre-
zydenta Cartera do spraw bez-
pieczeństwa narodowego USA 

– Zbigniew Brzeziński, przyczynili 
się do jej kariery politycznej. 

Podkreśliła, że: Polska ob-
chodzi najlepsze ćwierćwiecze 

w historii. Może odegrać dużą 
rolę jako przewodnik i  inspi-
racja. Udało wam się złamać 
kod, nad którym głowią się 
inne kraje: w jaki sposób spra-
wić, żeby koła rozwoju gospo-
darczego i politycznego toczy-
ły się w tym samym kierunku 
i tym samym czasie. Jeden na-
ukowiec napisał, że  w  ciągu 
20 lat Polska odrobiła 500 lat 
gospodarczej zapaści. Wyglą-
da na to, że do tzw. tygrysów 
azjatyckich dołączył polski 
dzik. Stwierdziła też, że  Pol-
ska zakotwiczyła NATO w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. 
Naszym atutem na globalnym 
rynku jest przywiązanie do 
edukacji i  chęć podnoszenia 
kwalifikacji. Firmy przyszłości 
będą poszukiwały najlepszych, 

najbardziej inteligentnych ludzi, niezależ-
nie od miejsca ich zamieszkania.

Z Poznania leciała do Kijowa, gdzie była 
obserwatorem tamtejszych wyborów. Była 
sekretarz stanu USA nie szczędziła ostrych 
słów odnośnie do sytuacji w Rosji. Putin ma 
toksyczną wizję świata. Zdobył terytorium, 
ale stracił wiarygodność i stracił to, co naj-
ważniejsze – ludzi. W Rosji trwa społeczny 
kryzys i kryzys zaufania. Europa i Stany Zjed-
noczone podjęły kroki, by wspierać Ukrainę 
w jej walce o demokrację, ale nadal jest wie-
le do zrobienia i nadal ta sytuacja wpływa 
na nas wszystkich. Ukraina chce do Europy, 
a zadaniem Europy jest przeciwstawienie się 
wizji Putina. 

Oczywistym jest według niej to, że Ro-
sja używa energii jako narzędzia w desta-
bilizowaniu oraz w przejmowaniu kontroli 
nad innymi krajami i tego faktu nie można 
lekceważyć. Kiedyś stosunki międzynaro-
dowe i dyplomacja porównywane były do 
gry w szachy, podczas której panuje cisza, 
a gracze zastanawiają się nad kolejnym ru-
chem. Dziś to gra w bilard – gra dynamicz-
na i niespodziewana. Gracz chce wbić bile, 
ale przy tym zmienia ułożenie innych bil. Te 
zmiany to siły i sprzeczności, które wpływa-
ją na sytuację międzynarodową... One za-
wsze istniały, ale obecnie rodzą szczególnie 
złożoną sytuację.

Podkreślała duże znaczenie tzw. non-
-state actors, czyli organizacji pozarządo-
wych, ale mających wpływ na globalną sy-
tuację polityczną i  finansową. To wielkie 
firmy lub grupy kapitałowe. Przywołała 
przykład Coca-Coli, której producent ma 
wyższe przychody niż niejedno państwo. 
Albright zaznacza, że tradycyjne instytucje 
rządowe nie są jeszcze przygotowane na 
ich istnienie i reagują zbyt wolno na szyb-
ko zmieniającą się sytuację.

W czasie tegorocznej konferencji ob-
chodzono pięciolecie działalności ABSL 
w naszym kraju, a dotychczasowych efek-
tów działalności Związku Liderów Usług 
Biznesowych nie można nazwać małymi. 
Przez pół dekady polski sektor usług dla 
biznesu wykonał ogromny krok naprzód, 
stając się jedną z najdynamiczniej rozwija-
jących się gałęzi polskiej gospodarki. Jego 
centra z zagranicznym kapitałem zatrud-
niają obecnie ponad 120 tys. osób i rocz-
nie generują kolejne 15-20 tys. miejsc pra-

cy. Jest to bez wątpienia strefa, 
który ma znaczący wpływ na 
rynek pracy, a także na inno-
wacyjność polskiej gospodar-
ki. W  tej branży Polska znaj-
duje się w gronie globalnych 
liderów i ciągle ma możliwość 
umocnienia swojej pozycji. 

fot. Fotobueno,  
UM Poznań
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Madeleine Albright w Poznaniu 



Słowo innowacja pojawiło się we 
wszystkich możliwych konfiguracjach. 
Czasem wydawało się, że może to być 
inaczej zawiązany krawat! Czym jest in-
nowacyjność?

Jeśli ktoś zawiązał go w szczególny spo-
sób, zrobił to po raz pierwszy i okazało się 
to skuteczne, a jeszcze spełnia wymagania 
estetyczne, to okazuje się, że to też jest in-
nowacją. Jednak myślimy tu raczej o czymś 
innym. 

Wracając do Pani pytania, jest ona 
wdrożeniem takiego rozwiązania w  da-
nej firmie, jakiego dotąd nie miała i które 
jest lepsze niż wszystkie stosowane po-
przednio. Powiedzmy jasno za innowacje 
odpowiada firma, która podejmuje ryzy-
ko, akceptuje wynalazek i inwestuje żeby 
wprowadzić go na rynek.
Po czasie euforii związanej z  rzekomą 
wysoką innowacyjnością naszego kraju, 
przyszedł czas na fakty. Jesteśmy na 24. 
miejscu w  Unii przed Łotwą, Bułgarią 

i Rumunią. Czy powodem jest mała ilość 
środków przeznaczonych na badania, 
a jednocześnie brak dużego przemysłu?

Przyczyny mogą być różne, oczywi-
ście brak dużego przemysłu, czyli takiego, 
który myśli o przyszłości i  jest w stanie 
wydać pieniądze, żeby zaskoczyć kon-
kurencję nowymi produktami ma tu naj-
większe znaczenie. W Polsce 99,8 procent 
to przedsiębiorstwa średnie i mikro. Te fir-
my w większości nie są bogate. Może to 
być i  nasza nieumiejętność inwestowa-
nia, bo często się zdarza, że firmy nie są 
bogate, ale właściciele tak... Żeby myśleć 
o innowacjach w przedsiębiorstwach ma-
łych i średnich, trzeba mieć wspierające 
je programy rządowe, które teoretycznie 
powinny się przełożyć na rynkowy pro-
dukt. Niezależne od tego brakuje środ-
ków własnych, które przedsiębiorcy chcą 
wykorzystać wyłącznie na wprowadzenie 
innowacji i poszukują konsultacji nauko-
wych oraz sięgają do potencjału instytucji 

badawczych. Wówczas nasza rola byłaby 
służebna.
Głównym wyzwaniem wydaje się być 
zmiana wzajemnego postrzegania firm 
i  jednostek naukowych. Z  jednej stro-
ny naukowcy nie są przekonani do swo-
ich możliwości w  zakresie badań i  ana-
liz, z drugiej jednostki naukowe bywają 
niechętne z  powodu narzucania przez 
firmy określonych wymagań...

To jest bardzo poważny problem. Je-
steśmy świadkami uruchamiania wielu 
projektów badawczych, które wymaga-
ją wręcz partnerstwa naukowo-przemy-
słowego, i które w pozycji lidera stawiają 
partnerów przemysłowych, tzn. tych, któ-
rzy powinni być odpowiedzialni za wdroże-
nie rozwiązania innowacyjnego i o to aby 
było ono rynkowo atrakcyjne. W ostatnich 
latach wzajemne zaufanie jest coraz więk-
sze, a nasze możliwości w dziedzinie ba-
dań podstawowych są szanowane. Gdy 
wspominamy jak to było dwadzieścia czy 

U
czelnia-Firm

a

Z prof. Tomaszem Łodygowskim,  
Rektorem Politechniki Poznańskiej, 
rozmawia Mariola Zdancewicz

problemy z innowacją

8



W sierpniu rozpoczynamy sadzenie ro-
ślin cebulowych lilii białej, zimowitów, kro-
kusów jesiennych i pustynników. Sadząc te 
ostatnie należy szczególną uwagę zwrócić 
by nie uszkodzić kruchych korzeni. Wybie-
rając stanowisko pamiętajmy, iż są to rośli-
ny wrażliwe na nadmiar wilgoci.

W pierwszej połowie miesiąca można 
rozpocząć rozmnażanie z sadzonek roślin 
uprawianych w pojemnikach. Do grupy tej 
możemy zaliczyć pelargonie, funkie, lanta-
nę, oleandry, złocienie, komarzycę, kocan-
ki. Każda sadzonka powinna mieć 3-4 wę-
zły (długość palca) oraz jeszcze miękkie 
pędy na wierzchołku. Cięcie wykonujemy 
tuż pod ostatnią parą liści, które usuwamy. 
Umieszczamy je w mieszance torfu z pia-
skiem w stosunku 2:1, sadząc do pojemni-
ków po 3-4 sztuki, przykrywając folią i usta-
wiamy w półcienistym miejscu.

Pod koniec miesiąca rośliny wielolet-
nie rosnące w pojemnikach oraz balkono-
we po raz ostatni dokarmiamy płynnym 
nawozem.

W ogrodach regularnie usuwamy zwię-
dłe kwiaty i liście podczas intensywnego 

kwitnienia. Systematycznie oglądamy ro-
śliny, w razie potrzeby wcześnie podwią-
zujemy, uzupełniamy dodatkowe podpory,  
by nie dopuścić do połamania pod wpły-
wem obfitych opadów. Młode przyrosty są 
często atakowane przez mszyce i przędzior-
ki. Mszyce zwalczamy preparatami: Decis, 
Mospilan, Confidor, przędziorki: Magus, Or-
tus. Upalne lato sprzyja rozwojowi mącznia-
ków prawdziwych, rdzy, które zwalczamy 
preparatami: Topsin, Score, Amistar. Inten-
sywne opady oraz gwałtowne burze stwa-
rzają dogodne warunki do rozwoju szarej 
pleśni. Wskazany jest kilkakrotny oprysk 
preparatem: Teldor, Rovral lub Biosept.

Pamiętamy o  regularnym koszeniu 
trawnika mniej więcej raz w tygodniu oraz 
obfitym podlewaniu co 3-4 dni, tak by mu-
rawa przesiąkła na głębokość 10-15 cm. 
Przy dużych upałach niezbędne jest co-
dzienne podlewanie. Jeżeli nie zastosowali-
śmy nawozu długo działającego wskazane 
jest nawożenie trawnika nawozem wielo-
składnikowym z dodatkiem żelaza wpływa-
jącym korzystnie na barwę ździebeł oraz ła-
godzącym stres związany z suszą.

Letnie porady

Zapraszamy do Centrum 
Ogrodniczego  

„Ogród Marzeń”  
przy ul. Kirkora 2 (za stacją BP) 

w Swarzędzu k. Poznania
Pon.-Sob. 8:00 – 20:00
Niedziela 9:00 – 17:00www.ogrod-marzen.pl 

trzydzieści lat temu, widzimy że te światy 
były kompletnie rozłączne. Z tego punk-
tu widzenia bardzo dobrze postrzegam 
współpracę z naszymi partnerami przemy-
słowymi, myślę o Solarisie, Volkswagenie, 
Sterze czy o Phoenix’ie Contact, która ma 
na celu wykształcenie osób potrafiących 
odpowiedzialnie reprezentować obie stro-
ny. Wtedy współpraca, o której mówiliśmy 
ma większe szanse powodzenia.
Badania ostrzegają przed słabą znajomo-
ścią przez studentów osiągnięć własnej 
uczelni. Pomijanie komunikacji w  tym 
zakresie będzie a  priori skutkować tym, 
że jako uczestnicy rynku pracy nie będą 
postrzegać uczelni jako partnera w  bu-
dowaniu innowacyjności. To konkluzja 
wynikająca z  ankiety przeprowadzonej 
w  ramach Programu Filary Sukcesu na 
Politechnice Warszawskiej oraz Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie...

Pewnie to może być różnie, myślę że 
ci, którzy uczą u nas przedmiotów, które 
stricte wiążą się z  wykonywaniem kon-
kretnego zawodu, dzielą się ze studenta-
mi tym, co mają na swoim warsztacie na-
ukowym, ja to robię. Trochę to też zależy 
od indywidualności wykładowców. Tego 
się tak łatwo nie przeskoczy, aby zmusić 

wszystkich do przekazywania takich infor-
macji, ale to ważne spostrzeżenie i ważne 
badanie...
Czy sądzi Pan, że mimo tylu trudności 
rynek wymusi wspólne działania „fir-
ma-uczelnia”?

Priorytety zdefiniowane przez Instytut 
Badań i Ekspertyz Naukowych będą wymu-
szać na uczelniach, i przy okazji na firmach, 
aby badania szły przede wszystkim w stro-
nę wdrażania rozwiązań innowacyjnych.
Zgodnie z  danymi z  Urzędu Patentowe-
go liczba zgłoszeń patentowych w  2012 
roku w  porównaniu do roku poprzed-
niego wzrosła o 10%, a względem 2010 
roku jest to aż 30%, w tym na 2210 z 5351 
wniosków zgłoszono przez uczelnie. Do 
wiodących należą Politechnika Wrocław-
ska i  Warszawska, Akademia Górniczo-

-Hutnicza w  Krakowie oraz Politechnika 
Poznańska. Czy będzie lepiej i kiedy?

Dla porównania w  zeszłym roku 
w Polsce było 330 zgłoszeń międzynaro-
dowych w trybie PCT, a dla Niemiec to 
jest 16 tysięcy. To pokazuje dystans dzie-
lący nas od technologicznie zaawanso-
wanych krajów.

Lepiej może być tylko wtedy, jeśli 
będą zgłaszane międzynarodowe wnioski 

patentowe. Krajowe bardzo rzadko owo-
cują pieniędzmi dla zgłaszającego, czyli na 
przykład dla uczelni, ponieważ patent za-
strzeżony tylko w Polsce z reguły nie znaj-
duje kupca. Natomiast trzeba się z nim po-
ważnie liczyć, gdy jest zastrzeżony w wielu 
krajach, w szczególności w Stanach Zjed-
noczonych, Japonii i w wybranych krajach 
Europy. Wtedy, jeśli mamy odpowiedniego 
kupca, patent może przynosić efekty, ale 
proszę pamiętać, że dla uczelni jest to ol-
brzymie ryzyko finansowe co oznacza, że 
zaczynamy być graczem rynkowym, a to 
nie jest naszą misją. Oczywiście zdarzają 
się sytuacje, że mamy kontrahentów spoza 
Polski i wiadomo, że wynikiem tej koopera-
cji będą patenty, ale prawo do ich wartości 
materialnej partnerzy zostawiają dla siebie, 
bo to oni też położą pieniądze na opaten-
towanie, ponieważ uczelni po prostu na to 
nie stać. Patrzmy na duże firmy jak Volkswa-
gen, ich patenty zrobione są przez ośrodki 
badawczo-rozwojowe koncernu. Tak więc 
trudno powiedzieć, co to znaczy „lepiej”. 
Oczywiście jakbym wiedział, że mamy kilka 
patentów i partnera zewnętrznego, który je 
kupi i my byśmy mu udzielili licencji i z użyt-
kowania tej licencji mielibyśmy korzyści, to 
powiedziałbym, że to jest lepiej. 
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Trzy kilometry nowoczesnej jezdni za 
trzydzieści milionów to największa 
w  historii powiatu poznańskiego inwe-
stycja właśnie w drogi.

To trudna inwestycja, ponieważ jest 
połączona z  budową nowego wiaduktu 
nad torami, realizowana wspólnie z gmi-
ną Swarzędz, ponadto finansowana z kilku 
funduszy. Konieczne było również złożenie 
wniosku w sprawie zmiany kategorii drogi 
z gminnej na powiatową, co pozwoliło nam 
pozyskać środki z tzw. rezerwy 10-procen-
towej przyznawanej przez ministra trans-
portu na infrastrukturę powiatową i woje-
wódzką, czyli właśnie na mosty, wiadukty, 
przepusty itp. Część środków zdobyliśmy 

także dzięki przychylności pani poseł Bo-
żeny Szydłowskiej i tak nasze wspólne sta-
rania przyczyniły się do sukcesu końco-
wego. Pozyskaliśmy dwanaście milionów, 
a  koszty realne wyniosły dziewięć milio-
nów, w związku z czym pozostałą kwotę 
przeznaczyliśmy, za zgodą ministra, na mo-
dernizację dróg powiatowych, które zosta-
ły uszkodzone podczas budowy dróg eks-
presowych. Drugi etap projektu rozpoczął 
się od wykupu gruntów, zgodnie z zasadą 
ZIT-u, czyli Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych i te działania prowadziliśmy już 
sami, a zasoby finansowe w formie środ-
ków unijnych dostaliśmy także od Urzędu 
Marszałkowskiego. Długość dróg, którymi 
się zajęliśmy wynosi w sumie parę kilome-
trów, ale włączyliśmy również w tę operację 
przebudowę skrzyżowania z drogą krajową 
92. Wartość inwestycji jest znaczna, gdyż 
całość kosztów wynosi około trzydzieści 
milionów złotych. Większych, równie waż-
nych, przedsięwzięć w zakresie moderniza-
cji dróg jest w powiecie poznańskim wię-
cej. Przykładem niech będzie to dotyczące 
drogi biegnącej od granicy miasta Pozna-
nia, czyli od Radojewa do drogi numer 196, 
poprzez most na Warcie. Projekt ten obej-
mował swym zasięgiem trzy gminy – Suchy 
Las, Czerwonak i Murowaną Goślinę. Można 
określić to jako budowę drugiego wjazdu 
od północy do Poznania. Przedsięwzięcie 
realizowane było przez kilka lat, ze środków 
SAPARD-u, Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych i ostatecznie także ze 
środków unijnych. 

Uroczyście obchodzimy w  tym roku 
rocznicę dwudziestopięciolecia wybo-
rów czerwcowych i dziesięciolecia obec-
ności Polski w UE. Jak te wydarzenia, we-
dług Pana, wpłynęły na dzisiejszy obraz 
powiatu?

Dwadzieścia pięć lat temu nikt jesz-
cze nie myślał o powiatach, tylko o tym, 
że  jesteśmy w wolnej Polsce. Wszystkim 
się wszystko chciało, zmienialiśmy rzeczy-
wistość nie bacząc na nic. To był zupełnie 
inny czas, inny duch i  inne podejście do 
tego co robimy. Najpierw wybory, później 
najważniejsza, z mojego punktu widzenia 
jako samorządowca, ustawa Sejmu z mar-
ca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, 
na mocy której pominięto powiaty i wo-
jewództwa, a  uznano jedynie samorząd 
gminny. Lecz już wtedy, 27 maja 1990 roku, 
gdy doszło do pierwszych wyborów samo-
rządowych, wielu z nas zmieniło swoje za-
wody. Ja z inżyniera elektryka i pracownika 
elektrociepłowni, stałem się pracownikiem 
administracji samorządowej, zastępcą 
wójta i radnym. Radnym jestem do dzisiaj, 
ale  przez dwie kadencje byłem radnym 
gminnym, a od 1998 roku pełnię funkcję 
radnego powiatowego, a także wicestaro-
sty i starosty. Zmieniło się bardzo dużo i tyl-
ko osoba niechętna, nieobiektywna mówi, 
że nic nie uległo przeobrażeniu. Jesteśmy 
w innym świecie. Zauważa się dziś zakor-
kowane autostrady, ale gdyby ich nie było, 
to gdzie byśmy byli? 

…nasz status się zmienił.
Właśnie. Zmieniała się także oświata, 

służba zdrowia i co najważniejsze mamy 

dostęp do świata, my i nasze dzieci. Sta-
liśmy się obywatelami Europy, możemy 
jeździć gdzie nam się podoba. Przyznam, 
że nie znajduję słów dla ludzi, którzy to kry-
tykują. Pewnie, jeden jest bogatszy, drugi 
biedniejszy, ale naprawdę przede wszyst-
kim mamy wolność .
Jakie projekty sfinansowane ze środków 
unijnych, mające na celu poprawę sta-
tus quo, szczególnie by Pan wyróżnił? 

Jak wspomniałem oczywiście drogi, 
ale sfinansowaliśmy też wiele projektów 
w  szpitalu w  Puszczykowie, który funk-
cjonuje jako spółka prawa handlowego, 
a którego jesteśmy właścicielem. Szpital 
ma oddział ratunkowy, lądowisko dla he-
likopterów i  diagnostykę, dla której za-
kupiliśmy potrzebne urządzenia. Warto 
wskazać też Park Orientacji Przestrzennej 
w  naszym Ośrodku dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach.
Pana chyba ukochany projekt?

Tak, ale  te zamierzenia powiodły się 
dzięki pomocy finansowej z zewnątrz. Po-
łowa środków koniecznych do sfinanso-
wania, prawie sześć milionów , dotarła do 
nas z Unii Europejskiej. Tym miejscem za-
chwycają się ludzie z różnych stron świa-
ta… z Kazachstanu, Republiki Południowej 
Afryki i z Niemiec. Nie ma drugiego takie-
go parku w Europie i na świecie. Ponadto 
Unia przyczyniła się do powstania Muzeum 
Tyflologicznego w tymże ośrodku, jednego 
z czterech w Europie, z największą i najbo-
gatszą kolekcją map dla niewidomych. 
Był Pan głównym animatorem powsta-
nia Stowarzyszenia Metropolii Poznań, 
zarząd przygotowuje się do kolejne-
go rozdania funduszy unijnych na lata 
2014-2020. Jakie są priorytety?

W tej chwili realizujemy poprzez nasze 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań waż-
ny dokument jakim jest wspomniany ZIT. 
Wierzymy, iż cele które sobie założyliśmy 
na podstawie strategii ZIT, przerodzą się 
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w realne przedsięwzięcia dzięki otrzy-
manym środkom finansowym.

Również Master Plan dla Kolei 
Metropolitalnej powstał dzięki nasze-
mu stowarzyszeniu. Dołączyło do nie-
go aż  trzydzieści jeden podmiotów, 
co powiodło się, tutaj znowu podkre-
ślę, dzięki pomocy zewnętrznej, która 
wyniosła niemal dwa miliony złotych. 
Wymienię chociażby ministra rozwo-
ju regionalnego, który przyczynił się 
do realizacji projektu. Plan transpor-
towy dla aglomeracji poznańskiej po-
wiat poznański wykonuje wspólnie 
z miastem.
A  jakie konkretne rozwiązania 
przyniosła Metropolia Poznań?

Przede wszystkim jej członkowie za-
częli rozmawiać jak partnerzy. Na daw-
ne nieporozumienia, chociażby w za-
kresie cen wody, ścieków, problemy 
związane z odpadami, trzeba było zna-
leźć złoty środek. Dziś przed nami temat 
komunikacji metropolitalnej, w której 
kiedyś było wiele podmiotów, co do-
prowadziło do rozpadu. Naszym zada-
niem na chwilę obecną jest połączenie 
się od nowa. Mamy wspólną kartę róż-
nych przewoźników, trochę nieszczę-
śliwie wprowadzaną, no  ale  tak cza-
sem bywa. Natomiast sam pomysł był 
doskonały. Karta, o której mówię, ma 
naprawdę szansę. Nie zapominajmy, 
że małe dokonania – to, że prowadzimy 
dla miasta i dla nas Powiatowy Urząd 
Pracy, że utworzyliśmy dwa lata temu 
wspólny Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności – tworzą sukce-
sy. Razem z panem prezydentem, krok 
po kroku realizujemy plany metropolii, 
a wszystko zmierza ku temu, by miesz-
kańcy aglomeracji otrzymywali naj-
prostsze rozwiązania i aby mieli możli-
wość dotarcia do konkretnych instytucji 
w jak najszybszym tempie. W tym celu 
stworzyliśmy już sześć filii Wydziału Ko-
munikacji w różnych miejscach powiatu. 
Proszę przybliżyć nagrodę starosty. 
Czym będzie?

Będzie przyznawana po raz pierw-
szy, przewidujemy, że  na początku 
przyszłego roku. W  tej chwili anali-
zujemy dane, zbieramy kandydatury 
w  różnych obszarach, m.in.  kultury, 
gospodarki społecznej czy społeczne-
go działania. Tych obszarów nie może 
być jednak nadmiar i staramy się okre-
ślić pewne granice, a także wskazać 
wartości, jakie będą brane pod uwa-
gę przy wyborze kandydatur. Nagro-
da ma nobilitować, stanowić pewne-
go rodzaju awans za działalność na 
rzecz społeczności lokalnej naszego 
powiatu. 

A za co Państwo otrzymaliście nagro-
dę?

Mamy tyle nagród, że aż strach się 
chwalić. Dostaliśmy nagrodę „Budowa 
Roku 2013” za boisko lekkoatletyczne 
w Puszczykowie, zwyciężyliśmy w kon-
kursie Zabytek Zadbany w  kategorii 

„Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej 
krajobrazu”, otrzymaliśmy tytuł Super-
powiatu dla Powiatu Poznańskiego, 
a także wyróżnienie w konkursie „Pol-
ska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Euro-
pejskich” w kategorii „Miejsce przyjazne 
dzieciom”. Przyznam, że tych nagród jest 
dużo i nawet nie we wszystkich konkur-
sach bierzemy udział, ponieważ… 

...ponieważ obawiacie się, że  otrzy-
macie kolejne wyróżnienie?

(Śmiech). Można to ująć w  ten 
sposób. 
Na jakie imprezy zaprosiłby Pan Mer-
kuriuszowych czytelników?

Najbliższy festyn pod tytułem „Bez-
pieczny powiat” odbędzie się 13 wrześ-
nia w Bolechowie przy stacji, niedaleko 
naszego liceum, przy ośrodku szkole-
nia strażaków OSP i PSP oraz Jednost-
ce Ratowniczo-Gaśniczej. Akcja ma na 
celu zaprezentowanie sposobu w jaki 
funkcjonuje powiat, jak realizuje zada-
nia w zakresie bezpieczeństwa i jak wy-
gląda ośrodek dla strażaków. Naturalnie 
imprez jest sporo i nie sposób je tutaj 
wszystkie wymienić, zapraszam więc 
do odwiedzenia strony www.powiat.
poznan.pl, na której każdy znajdzie wy-
darzenie dla siebie. 
Czy starosta poznański jest już po 
urlopie?

Starosta poznański nie jest po urlo-
pie, chyba że  weźmiemy pod uwagę 
tydzień w Ustce i gdzieś na Adriatyku 
w  czerwcu, ale  do prawdziwego urlo-
pu daleko. Może parę dni uda się zna-
leźć na odpoczynek, a tymczasem cze-
kamy na wybory. Skoro nawiązałem do 
wyborów, to dodam, że zawsze stosuję 
pewną taktykę. Mianowicie jeżeli wygry-
wam, to natychmiast zaczynam kampa-
nię na następne cztery lata i wydaje mi 
się, że otoczenie zauważa pozytywne 
zmiany, widzi co zrobiliśmy jako zarzą-
dzający powiatem.
W tym momencie moje ostatnie pyta-
nie jest zbędne, bo miałam zamiar za-
pytać, czy po trzech kadencjach wy-
startuje Pan w następnych wyborach. 

Oczywiście.  Zwłaszcza dlate -
go, że kocham to co robię, uwielbiam 
tę pracę, ludzi, lubię podejmować nowe 
wyzwania i trudno by mi było sobie wy-
obrazić, żebym mógł zająć się czymś in-
nym, ale decyzja należy do wyborców. 

fot. Starostwo Powiatowe  
w Poznaniu



Spotykamy się przy okazji wielkich ob-
chodów. 650-lecie to nie przelewki, pro-
szę powiedzieć co to znaczy „kontynu-
ować dzieło przodków”?

Nie chcę być zbyt górnolotny, 
ale w jednej z wiosek naszej gminy z okazji 
200-lecia mieszkańcy postawili pamiątko-
wy obelisk i napisali mniej więcej tak: „czło-
wiek korzeniami powinien tkwić w ojczy-
stej ziemi, a wzrokiem omiatać cały świat”. 
Myślę, że  te słowa są bardzo wymowne, 
trzeba pamiętać o  historii, co się tu wy-

darzyło i dążyć do tego, by nasza mała oj-
czyzna się rozwijała, stawała nowoczesna 
i żyło się lepiej. 

Szamocin był zawsze miastem wielo-
kulturowym, mieszkali tu obok siebie Ży-
dzi, Niemcy i Polacy. W różnych okresach 
stosunki między tymi grupami się zmie-
niały, ale ta wielokulturowość nauczyła nas 
tolerancji. Przede wszystkim religijnej. Nie 
pamiętam historycznych wzmianek o jakiś 
większych utarczkach. Tuż przed 

wybuchem II wojny światowej zamordo-
wano dwóch Polaków za to, że śpiewali 
piosenki antyniemieckie, ale to już było 
wrzenie przedwojenne.

Szamocin miał być dużym miastem włó-
kienniczym. Gdyby nie pożar w 1840 roku, 
nie słyszelibyśmy o  Łodzi. Ponad sto bu-
dynków spłonęło, miasto nie mogło się po 
tym dźwignąć i wtedy doszło do przebran-
żowienia – mieszkańcy zajęli się handlem. 
Od tego czasu obserwujemy rozwój mia-
sta. Spowodowały to też układy granicz-

ne, w wyniku których po 
I wojnie światowej było 
to miasto przedgranicz-
ne, handel kwitł, zielone 
złoto z nadnoteckich łąk 

– siano, torf, zboże i bydło 
eksportowane było do 
całej Europy...
Co najlepszego wyni-
ka dziś dla Szamoci-
na z historii? Co uważa 
Pan, że  warto zaczerp-
nąć czy kontynuować?

Myślę,  że  tamtą 
otwartość. Tu zawsze ist-
niała współpraca mię-
dzy grupami społecz-
nymi, mimo że  każda 
chciała pokazać swoją 
odrębność. Pamiętam 
jak na spotkaniach przy 
stole imieninowym moi 

rodzice, ciotki i wujowie wspominali w ja-
kich organizacjach skupiali się przed woj-
ną i to spowodowało, że w dalszym ciągu 
jest u nas moda na występowanie, gdzie-
kolwiek, albo w teatrze, a mamy ich dwa, 
albo w  jednym z  dwóch chórów. Mamy 
też orkiestrę dętą, kabaret Pogodna Je-
sień i zespół Notecianie. Pomijam zespoły 
muzyczne, które grają na różnego rodzaju 
dancingach.

Wspomniał Pan o  teatrach, co słychać 
w kulturze?

Teatry – „44” i  Stacja Szamocin. Zna-
ne są nie tylko w Wielkopolsce, ale rów-
nież w innych województwach, występo-
wały także za granicą. Chóry uczestniczyły 
w  olimpiadach chóralnych, zdobywając 
miejsca na podium. Występują tam mło-
dzi ludzie i  to jest najważniejsze, ponie-
waż sprawiają, że jest sens wspierania tych 
zespołów i gwarancja rozwoju. Jeżeli jest 
młodzież, łatwiej przekonać Radę, by finan-
sowała przedsięwzięcie. Ktoś z naszej or-
kiestry powiedział mi, że gdyby w niej nie 
grał, nigdy nie wyjechałby za granicę, a tak 
podróżuje do Czech, Niemiec, Włoch, Fran-
cji. Życie kulturalne jest tu całkiem bogate. 
Z okazji 650-lecia wydaliśmy pamiątkową 

„jednodniówkę”. W przeszłości, pod zabo-
rami, nie wolno było wydawać książek, ale 
mieszkańcy postanowili omijać to wyda-
jąc jednodniówki. Chcieliśmy nawiązać do 
tego i w takiej formie krótko opisać historię 
miasta. Z drugiej strony wydaliśmy książkę 

„Śmieszne i tragiczne przypadki Szamocina” 
napisaną przez Żyda. Jest to obraz miasta 
widzianego jego oczyma. Książkę czyta się 
dość trudno, ponieważ jest to tłumaczenie 
z języka niemieckiego, a jak wiadomo Ży-
dzi literackim niemieckim nie mówili, stąd 
też niektóre rzeczy mogą być tam niezro-
zumiałe, ale chodziło nam o pokazanie jaki 
był ten język, jak ludzie mówili. To bardzo 
ciekawe i rzadkie źródło wiedzy. Byłem bar-
dzo zdziwiony opisem udziału mieszkań-
ców Szamocina w powstaniu styczniowym. 
Odbywały się tu zbiórki broni. Sam autor 
dość mocno się przy tej okazji wyekspo-
nował, ale może miał do tego prawo. Napi-
sał, że nie lubił Rosjan, Niemcy mu wierzyli, 
a Polacy ufali i dlatego w skrzyniach po soli 
przewoził broń dla powstańców. 

W Szamocinie urodził się dramaturg 
niemiecki żydowskiego pochodzenia 
Ernst Toller, który był antyfaszystą i socjali-
stą, a gdy Hitler doszedł do władzy popeł-
nił samobójstwo. Na jego domu jest teraz 
tablica pamiątkowa poświęcona jego twór-
czości. W czerwcu otworzyliśmy wystawę 
malarza niemieckiego Alfreda Ziethlowa. 
Ciekawostka jest taka, że jego matka była 
z domu Kucner. Jednakże inaczej pisali na-
zwisko, znalazłem kogoś z tej rodziny, być 
może to krewny? Okazało się, że pisownia 
mojego nazwiska z  jakiegoś powodu zo-
stała zmieniona. Nie wiem jaka była histo-
ria, ale ojciec pochodzi z kongresówki, nie 
z tych stron...

Szamocin 
miasto 
wielokulturowe

Z burmistrzem Szamocina, Eugeniuszem  
Kucnerem, rozmawia Maja Netter
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Szamocin jest wyjątkowo pięknie poło-
żony w otoczeniu licznych lasów i jezior, 
to miejscowość ciekawa również tury-
stycznie.

Położenie Szamocina zostało już wcze-
śniej zauważone przez właściciela miasta, 
który mówił o nim, że leży mniej więcej 
w połowie drogi między Berlinem a Kró-
lewcem i w połowie między Wrocławiem 
a Gdańskiem. Lecz, co najważniejsze, cen-
tralne położenie Szamocina wcale nie 
musi przeszkadzać w  rozwoju Berlina, 
Królewca, Wrocławia i Gdańska…(śmiech) 
Słusznie Pani zauważyła, że w okolicach 
Szamocina jest około dwudziestu jezior. 
Większe sięgają pięćdziesięciu hektarów, 
mniejsze mają po trzy, cztery, a położone 
są w krajobrazie polodowcowym, bywa 
nazywany częścią Szwajcarii Chodzieskiej. 
Są tu nieskażone lasy, łosie i nie wiem czy 
to jest zachęta turystyczna, ale  grasują 
w tych lasach również dwie watahy wil-
ków. Kiedyś szczyciliśmy się pojawieniem 
bobrów, a dziś to plaga. Nie mają u nas 
wrogów naturalnych, więc ich rodzina bar-
dzo się rozrosła. Sporo jest też jagód, grzy-
bów i innych dóbr natury.

Kiedyś przy okazji pleneru malarskie-
go studentów Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi kręcony był film o Szamocinie. Był 
też wywiad na temat walorów turystycz-
nych do jakiejś lokalnej telewizji, a tak się 
złożyło, że nie miałem zbyt dobrego dnia 
i nie bardzo umiałem złożyć jakąś sensow-
ną wypowiedź. Byliśmy w okolicach Lasko-
wa, powiedziałem, że tu jest tyle grzybów, 
że nie trzeba wysiadać z samochodu by 
je zbierać. Sprawdzili i  wszystko się po-
twierdziło. Sfilmowali jak prawie z drogi 
zbiera się grzybka wielkości talerzyka. Raj 
mają tu też wędkarze, jest sporo ryb róż-
nego rodzaju, a wśród nich nasze herbo-
we sandacze.
Były również plany inwestycji w  tury-
stykę.

Staramy się stwarzać warunki dla 
powstania agroturystyki, gastronomii 
i bazy hotelowej. W ubiegłym roku w na-
szych obiektach zameldowanych było po-
nad trzy tysiące osób. W porównaniu do 
wcześniejszych pięciu lat jest to trzykrot-
ny wzrost liczby turystów. Udało nam się 
pozyskać dofinansowanie na atrakcyjne 
ścieżki turystyczne, promenadę nad jezio-
rem Siekiera, zrealizowaliśmy też połącze-
nie z Laskowem. Zostały nam do zrobienia 
pomosty i zjeżdżalnie nad jeziorem.

Skąd pomysł na budżet obywatelski?
Ja bym tego tak nie ujął, jest to piękna 

nazwa, ale tak naprawdę nie ma budże-
tu obywatelskiego – ja to nazwałem fun-
duszem obywatelskim, bo podsłuchałem 
w Radiu Merkury, że są takie próby, więc 
też zaczęliśmy eksperymentować na za-
sadach zbliżonych do funduszy sołeckich, 
tj. odpisu z podatku. Ustawowa procedura 
przewiduje zebranie i podjęcie decyzji na 
co owe pieniądze przeznaczyć. W podob-
ny sposób wydzieliliśmy dwieście tysięcy 
złotych dla mieszkańców Szamocina. Po-
jawiły się już pierwsze wnioski, które dają 
nam też obraz tego, czego mieszkańcy od 
nas oczekują i na ile to się pokrywa z tym, 
co faktycznie robimy. 
Kiedyś napisałem 
ankietę dla radnych, 
żeby dowiedzieć się 
co by chcieli zrobić 
i  byłem zdziwiony, 
że  wszyscy chcieli 
budować place za-
baw. Na początku 
podchodziłem do 
tego nieco ironicz-
nie, lecz potem spo-
strzegłem, że może 
faktycznie jest taka 
potrzeba. Stwierdzi-
łem, że nie ma co się 
z koniem kopać. Te-
raz place zabaw są we wszystkich miej-
scowościach. Miałem kiedyś moment wy-
palenia zawodowego, zainwestowaliśmy 
wówczas w oświetlenie uliczne. W dniu 
uruchomienia bez entuzjazmu posze-
dłem zobaczyć efekt i  oniemiałem wi-
dząc ludzi, którzy wychodzili z domów, 
dziękowali, zapraszali na kawę... dziś 
te lampy są już wymienione na nowe, 
ale wspomnienie wciąż świeże. Dostrze-
głem wtedy, że nie chodzi o to by widnieć 
w rankingach i być statystycznie najlep-
szym, ale żeby być z ludźmi, na ulicach, 
w naszych wspólnych realiach.
Popadł Pan w konflikt z Eneą…

Samorząd stoi na straży finansów 
publicznych. W poprzednich latach dość 
intensywnie negocjowaliśmy stawki. Na 
przełomie ubiegłego i bieżącego 
roku zobaczyliśmy, że ceny wzro-
sły bez konsultacji aż  o  40%. Za-
daliśmy proste pytanie co takie-
go zdrożało? Zaczął się konflikt, 
a w międzyczasie pojawił się nowy 
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operator, Eneos, wydzielony z Enei. Poje-
chaliśmy podpisać umowę mając określo-
ny plan. Chodziło nam o problem z oświe-
tleniem ulicznym, ale ten kłopot nie wygasł. 
Potem było pismo do wicepremiera, byłem 
też na spotkaniu komisji trójstronnej rządu 
i samorządu, również z przedstawicielami 
Eneosu i pojawił się tam pomysł na kom-
pleksową usługę, która w mojej ocenie by-
łaby nieco bardziej zbieżna z naszymi ocze-
kiwaniami. Nie chcę zanudzać niuansami 
prawnymi, ale nie ma sytuacji na świecie, 
że ktoś chcąc jechać pociągiem musi zapła-
cić za konserwację torów...
Czas na obligatoryjne pytanie o  plany 
na przyszłość.

Mamy rok wyborczy, ja  właściwie je-
stem, jak mawiam, „genetycznym urzędni-
kiem”. Zacząłem pracę w tym urzędzie jako 
referent, potem awansowałem na wyższe 
stanowiska, następnie zostałem sekreta-
rzem. Miałem cztery lata przerwy, ale wró-
ciłem. Znam wszystko od podszewki, 
chociaż wiele się zmieniło. Znam ludzi i sto-
sunki, co jest również bardzo ważne w tej 
pracy. Ponadto jestem absolwentem Wy-
działu Prawa i Administracji, a także skoń-
czyłem podyplomowe studium gospodarki 
miejskiej, co również znacznie ułatwia mi 
działanie. Nie jestem jeszcze w wieku od-
powiednim by wybierać się na emeryturę, 

więc chciałbym jeszcze wystarto-
wać w wyborach i pracować dla 
tej społeczności. Jeśli to się uda, 
przed nami jest remont urzędu, 
ścieżki turystyczne i  rowerowe, 
rozwój sieci dróg, kanalizacja sa-
nitarna, tyle z  najważniejszych 
spraw.

Ciekawostką jest to, że  nie 
zabiegałem o stanowisko burmi-
strza. Byłem kierownikiem Urzędu 
Pracy w Chodzieży, wówczas walczył o ten 
wakat poprzedni naczelnik i dzisiejszy eu-
rodeputowany. Jednak to Rada wybierała, 
odbyło się spotkanie i stwierdzili „a może 
na ciebie postawimy?” I tak padło na mnie. 

Z racji tego, że zawsze byliśmy wielo-
kulturowi, zrobiliśmy kamienie na cmen-
tarzu ewangelickim, żydowskim, również 
naszym powstańcom na upamiętnienie 
wsi, której już nie ma.

Przed wojną święcony był pierwszy 
samochód pożarny, nasza straż liczy so-
bie ponad 115 lat i jak mówi dykteryjka 
zaproszono na tę uroczystość miejsco-
wego proboszcza, pastora i rabina. Pro-
boszcz święci, pastor w podobny sposób, 
a rabin tak patrzy i mówi „to poświęcenie 
to w pewien sposób tak jakby chrzest”? 
Przyznano mu rację, a on wyciągnął scy-
zoryk i kawałek węża obciął. Ja tego nie 

widziałem, za młody jestem, ale opo-
wiastka została.

Mieszkańcy Szamocina zawsze gro-
madzili się w sali Concordia. Tam wszyscy 
się bawili, zawsze była zgoda, bo concor-
dia to zgoda i kiedy przystąpiliśmy do bu-
dowy nowej hali widowiskowej czuliśmy, 
że  musi nazwą nawiązywać do tradycji. 
Jest więc Nowa Concordia. Poprzednia nie-
stety została rozebrana ze względów po-
datkowych. Za komuny takie sale nie były 
mile widziane, a było tam całe zaplecze. 
Przyjeżdżały teatry z  Gniezna, Bydgosz-
czy… Wybudowaliśmy nową halę wido-
wiskowo-sportową, z racji, że mamy chóry 
i teatry zaprojektowana jest również pod 
kątem akustycznym. Napisaliśmy tam zda-
nie, którego staramy się stale przestrzegać 

– „Zgodą małe rzeczy wzrastają, niezgodą – 
nawet największe się rozpadają”. Chcemy 
tę zgodę kultywować. 

Truskawka jest tak aroma-
tyczna, że nie wymaga żad-
nych dodatków, no… może 
z wyjątkiem różowego wina. 

Truskawki zasypać cukrem 
i odstawić na 2-3 godziny. Ró-
żowe wino zagotować pół na 
pół z  sokiem pomarańczo-
wym. Do gorącego wsypać 
truskawki z cukrem. Podawać 
po ostygnięciu z listkami świe-
żej mięty. Kierowcy nie muszą 
obawiać się tego kompotu, bo 
podczas gotowania cały al-
kohol wyparowuje, pozosta-
je tylko wytrawny smak wina. 
Pyyyycha!

Mój ulubiony kompot 
truskawkowy 
z różowym winem...

Sa
ła

tk
a 

z 
ba

zy
lią

  
i t

ru
sk

aw
ka

m
i Truskawki nadają się nie tylko  

do deserów, w tej sałatce smakują wyśmienicie. 

bazylia 1 pęczek
truskawki 6
włoskie orzechy garść
kozi twaróg 1 opakowanie, małe
ocet balsamiczny 3 łyżki
oliwa z oliwek 6 łyżek

Bazylię umyć, osuszyć, oderwać listki od gałązek. Trus-
kawki opłukać, osuszyć pokroić w plasterki. 

Przygotować sos, energicznie mieszając składniki. 
Orzechy lekko uprażyć na suchej patelni. Rozłożyć listki ba-
zylii na talerzach. Posypać truskawkami, orzechami i pok-
ruszonym kozim twarogiem. Polać sosem.

Więcej przepisów Magdy Gessler znajdziesz na www.smakizycia.pl
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Z serca  dla serca
Pokazy i warsztaty akrobatyczne w wykonaniu Teatru „Z gło-

wą w chmurach”, koncert Orkiestry Vivat!, pokaz magii, dmuchań-
ce, strzelanie z wiatrówki oraz z łuku, to tylko niektóre z atrakcji 
przygotowanych na torach łuczniczych przy Drodze Dębińskiej 

nad Wartą w Poznaniu. Już po raz ósmy Stowarzyszenie „Nasze Ser-
ce” zorganizowało piknik dla dzieci po operacjach serca, ich rodzin 
i przyjaciół. Można było spędzić aktywnie czas i wesprzeć Stowa-
rzyszenie prof. Michała Wojtalika. 

Co roku średnio 4-5 tysięcy dzieci rodzi się z wrodzonymi wadami serca. Wadami, 
które mogą zabić niemowlę lub co częstsze, nie pozwolić na normalny rozwój. Dzięki 
specjalistom z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
bardzo wiele dzieci odzyskało zdrowie, a często i życie. Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie pomoc ludzi dobrej woli odpowiadających na apele Stowarzyszenia „Nasze Serce” – 
organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz Kliniki. Bez nowoczesnych, choć 
niestety drogich aparatów, urządzeń i narzędzi, ratowanie dzieci z wadami serca było-
by niemożliwe. Wiedza lekarzy i sprzęt, a także odpowiednie pomieszczenia pozwalają 
na rozwój tej gałęzi medycyny, a tym samym możliwość ratowania coraz większej licz-
by małych istnień ludzkich.

Nadal zbierane są środki na budowę specjalistycznego pawilonu kardiochirurgicz-
nego. Każda złotówka jest cenna, bo dana z serca dla serca!

Więcej na www.nasze-serce.org

Z serca  
dla serca

fot. Zbigniew Kowal
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Kiedy pamiętnego 4 czerwca 1989 
roku odbyły się w  Polsce pierwsze, czę-
ściowo wolne od czasów II wojny świa-
towej, wybory, do których doszło dzięki 
obradom Okrągłego Stołu, Polacy mogli 
wreszcie liczyć na to, że po latach ucisku 
ich cierpienia odejdą w niepamięć, a ich sa-
mych czeka nareszcie okres wolności poli-
tycznej i gospodarczej. Nadzieje się spełni-
ły, aczkolwiek wspomnienia pozostały, bo 
to one tworzą historię.

W  tym roku obchodziliśmy 25-lecie 
tamtego wydarzenia. By je upamiętnić 
Prezydent Bronisław Komorowski zasadził 

„Dąb Wolności” i  nadał Parkowi Miejskie-
mu w Poznaniu imię Tadeusza Mazowiec-
kiego – pierwszego niekomunistycznego 
premiera. Tadeusz Mazowiecki był człowie-
kiem mentalnie pasującym do Wielkopol-
ski i Poznania, bo był człowiekiem ciężkiej 
pracy, wielkiej odpowiedzialności, był czło-
wiekiem pragmatycznym, zdolnym do szu-
kania kompromisów w  imię rozwiązywa-
nia problemów, a nie tylko posiadania racji. 
Stawiał na pierwszeństwo patriotyzmu pra-
cy nad wszelkimi innymi jego formami – po-
wiedział Prezydent. 

Również z tej okazji Kapituła Nagro-
dy Gospodarczej Prezydenta RP wyłoniła 
najlepsze firmy. Podczas gali na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
Komorowski podkreślił, że sukces gospo-
darczy jest efektem mądrej i odpowiedzial-
nej pracy tych, którzy podejmowali decyzje 
na szczytach państwa polskiego o wielkiej 
reformie systemowej, ale przede wszystkim 
jest dziełem pracy tych, którzy w praktyce 

tę wolność budo-
wali. W kategorii 
Innowacyjność 
laureatem zosta-
ła firma Medical-

gorithmics S.A., zajmu-
jąca się dostarczaniem 
rozwiązań systemowych 

i algorytmicznych w diagnostyce kardio-
logicznej. Za Ład Korporacyjny i Społecz-
ną Odpowiedzialność Biznesu doceniono 
Grupę Polskie Składy Budowlane. Z kolei 
firmie Delphia Yachts specjalizującej się 
w produkcji najwyższej jakości jachtów 
żaglowych oraz motorowych przyznano 
nagrodę za Obecność na Rynku Global-
nym. Grupa Azoty – Zakłady Azotowe Pu-
ławy S.A. zwyciężyła w kategorii Zielona 
Gospodarka, a Selena FM S.A uhonoro-
wano za Trwały Sukces Gospodarczy. 

Przyznane nagrody to wyraz hołdu, zło-
żonego tym, którzy wolność gospodarczą 
w  porę zrozumieli, w  porę uchwycili jako 
szansę i w porę zagospodarowali. Definiu-
jąc wolność, trzeba mieć świadomość, że 
to nie jest tylko wolność myślenia, wol-
ność stowarzyszania się, organizacji, ale to 
jest także konieczny fundament wolności 
gospodarczej. 

Ukoronowaniem wydarzenia było 
otwarcie w Poznaniu Powszechnej Wysta-
wy Krajowej „Konkurencyjna Polska”, sta-
nowiącej pokłosie najważniejszych sukce-
sów Polski ostatnich 25 lat, ale związanej 
również z Powszechną Wystawą Krajową 
z 1929 roku. Z tej okazji prezydent Komo-
rowski w swoim przemówieniu nawiązał 
do Poznania, jako do miejsca, w którym do-
robek przeszłych pokoleń był zawsze tym, 
czego należy strzec.

I  my tam byliśmy, krem cytrynowy 
z grzankami, cielęcinę z szałwią oraz lody 
gruszkowe jedliśmy. 

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Obchody  
25-lecia  
wolności 
gospodarczej 
w Poznaniu



Akademia Gitary opa-
nuje w tym roku Poznań 
i  całą Wielkopolskę już 
po raz siódmy. Na miło-
śników sześciu strun cze-
ka moc atrakcji. Recitale 
i wielkie koncerty, gwiaz-
dy z Polski i całego świata, 
gitarowe lekcje otwarte 
dla wszystkich i  w  koń-
cu Happening na Starym 
Rynku w Poznaniu. 

Tegoroczna edycja 
rozpocznie się ze słusz-
nym rozmachem. Kon-
cert Aviego Avitala i  Łu-
kasza Kuropaczewskiego 
da początek wielkiemu 
świętu gitary w  Wielko-
polsce. Premiera Jerusalem Concerto 
w Gnieźnie i w Poznaniu to znakomita 
zapowiedź wszystkich koncertów, któ-
re odbędą się w ramach Akademii Gita-
ry 2014. Duet stworzony przez mandoli-
nistę izraelskiego pochodzenia – Aviego 
Avitala oraz Łukasza Kuropaczewskie-
go, jednego z czołowych polskich gita-
rzystów klasycznych, zasłużył w oczach 
włoskiego kompozytora Angelo Gilardi-
no na specjalną kompozycję. Pierwsze 
wykonania tego koncertu usłyszymy 16 
sierpnia w Gnieźnie, a także dzień póź-
niej w Poznaniu.

Największą gwiazdą tegorocznej 
Akademii Gitary będzie zaś Vicente Ami-
go, uważany aktualnie za jednego z naj-
zdolniejszych muzyków flamenco oraz 
śmiało nazywany godnym następcą Paco 
de Lucii. Fani muzyki dawnej powinni 
być zachwyceni Arianną Savall oraz jej 
zespołem Hirundo Maris, który wystąpi 
z Poznaniu z programem pt. Pieśni połu-
dnia i północy.

W programie Akademii Gitary 2014 
każdy z łatwością znajdzie coś dla siebie. 
Wśród zaproszonych artystów są muzy-
cy klasyczni, jazzowi, rockowi, grający fla-
menco i muzykę dawną. Przez trzy tygo-
dnie w całej Wielkopolsce odbędzie się 

kilkadziesiąt kon-
certów, każdy o  in-
nym charakterze 
i temperamencie.

Wśród zapro-
szonych solistów 
znaleźli się: Pino Fe-
ola, Petra Poláčkova, 
Sanel Redžić, Bianka 
Szalty i  Paweł Kwa-
śny. Prócz Vicente 
Amigio, flamenco 
usłyszymy również 
w  wykonaniu Gri-
shy Goryacheva. Na 
wielkopolskich sce-
nach pojawią Ema-
nations Quar tet, 
Jacaras, Chór Chło-

pięcy „Ąžuoliukas”, Jan Skryhan i Michael 
Leontchik, a w bardziej rozrywkowym to-
nie będziemy mogli usłyszeć Z-Star, Jana 
Jangę Tomaszewskiego, Leszka Cichońskie-
go i Zigzag Paradise.

Akademia Gitary stara się zachęcić 
do gitary wszystkich. Nie ma znaczenia 
wiek, muzyczne upodobania, czy miej-
sce zamieszkania. Z gitarą podróżujemy 
po całym województwie, odwiedzimy 
kilkanaście miejscowości w  Wielkopol-
sce. W programie znalazły się muzyka kla-
syczna, dawna, flamenco ale również jazz 
i muzyka rozrywkowa. Dla najmłodszych 
przygotowano koncerty i warsztaty pt. Mu-
zyczna podróż przez tańce świata, zaś na 
seniorów czekają gitarowe pikniki. Należy 
podkreślić, że wstęp na większość wyda-
rzeń w ramach Akademii Gitary jest wolny.

Tych co zechcą aktywnie i muzycznie 
spędzić sierpień zapraszamy do Kontene-
rART na otwarte lekcje gry oraz w ostatnią 
wakacyjną niedzielę na Happening Gitaro-
wy. W tym roku setki gitarzystów zagrają 
wspólnie hit The Passenger Iggy’ego Papa. 

Festiwal rozpocznie się 16 sierpnia 
i  potrwa do 7 września, wszystkie infor-
macje oraz szczegółowy program Akade-
mii Gitary 2014 dostępne są na stronie:  
www.akademiagitary.pl.

Najbardziej 
Wielkopolski 
Festiwal

17



Pięćdziesiąt lat firmy, która działa nieprzerwanie, choć 
pod różnymi nazwami, to we współczesnych czasach nie-
zwykłe osiągnięcie.

Początkowo sprawy dotyczące zagadnień 
melioracyjnych i gospodarki wodnej w rolnictwie, 
eksploatacji oraz zagospodarowania użytków 
zielonych, a  także utrzymania urządzeń i  nad-
zoru nad działalnością spółek wodnych prowa-
dzone były przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Od-
dział Melioracji i Użytków Zielonych. 1 paździer-
nika 1964 roku powstała samodzielna państwo-
wa jednostka budżetowa pod nazwą Wojewódzki 
Zarząd Wodnych Melioracji w Poznaniu. Zarząd 
podlegał bezpośrednio Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej. Na szczeblu powiatowym utwo-
rzono powiatowe inspektoraty wodnych melio-
racji, podległe merytorycznie Wojewódzkiemu 

Zarządowi Wodnych Melioracji w Poznaniu. Pierwszym dyrekto-
rem zarządu został nieżyjący już Tadeusz Babś.
W 2014 roku przypada kilka ważnych jubileuszy...

Niewątpliwie dla nas jednym z najważniejszych jest dwu-
dziesta piąta rocznica wolnych wyborów w Polsce. Nie mniej 
ważny jubileusz to piętnastolecie powstania samorządów wo-
jewódzkich i powiatowych. W skali europejskiej obchodziliśmy 
jubileusz dziesięciolecia przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. Wielkopolska szczyci się, przypadającym również w tym 
roku, jubileuszem pięćdziesięciolecia powstania wyodrębnio-
nych samodzielnych służ melioracyjnych. 
Jak w skrócie określi Pan minione pół wieku?

To czas wielu reform, między innymi zmieniono liczbę 
i granice województw, powstały też samorządy. Przez cały ten 

Z dyrektorem Arkadiuszem Błochowiakiem 
rozmawia Mariola Zdancewicz

Pięćdziesiąt lat służb 
melioracyjnych 
Wielkopolski

fot. Instytut M
elioracji i Kształtow

ania Środow
iska 
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okres melioracja i  go-
spodarka wodna były 
i są nadal istotnym ele-
mentem naszej gospo-
darki. Rozwijające się 
rolnictwo i  przemysł, 
w  tym rolno-spożyw-
czy, wymagają coraz 
większej ilości wody. 
Z  drugiej strony na-
wiedzające nasz re-
gion susze i powodzie 
nakładały na służby 
melioracyjne i  gospo-
darki wodnej koniecz-
ność podejmowania 
działań interwencyj-
nych,  organizacyj-
nych oraz utrzymanio-
wych, zmierzających 
do racjonalnego go-
spodarowania wodą, 
a  przede wszystkim 
zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkań-
com regionu.

Nie da się prze-
cenić również okresu, 
kiedy zarząd prowa-
dził szereg innych in-
westycji związanych 
z   budownic t wem 
rolniczym, obiekta-
mi kultury czy służbą 
zdrowia. W  okresie 
tych pięćdziesięciu lat 
zmieniały się nazwy, 
zmieniało się kierow-
nictwo, zmieniali się 
ludzie, nie zmieniało 
się jednak racjonal-
ne i odpowiedzialne 
podejście do zagad-
nień melioracyjnych 
i  gospodarki wod-
nej, w  tym podej-
ście proekologiczne,  
zgodne z  zasadami 
ochrony środowiska.

Ważnym momen-
tem w historii służb 
melioracyjnych było  
połączenie w  1973  
roku Wojewódzkiego 
Zarządu Wodnych 

Melioracji z  Woje-
wódzkim Inspek-
toratem Zaopatrze-
nia Rolnictwa i Wsi 
w  Wodę.  Odpo -

wiednio połączono też 
jak już wspomniałem właściwe 
inspektoraty powiatowe. 

Nie bez znaczenia 
była reforma ad-
ministracyjna...

Reforma z 1975 
roku spowodowała 
podzielenie zarządu 
na pięć jednostek 
funkcjonujących 
w  ówczesnych wo-
jewództwach: po-
znańskim, kaliskim, 
konińskim, pilskim 
i leszczyńskim. Ko-
lejna z  1999 roku, 
wraz z  powsta-
niem samorządu 
województwa, spo-
wodowała połącze-
nie Wojewódzkich 
Zarządów Inwesty-
cji Rolniczych na 
podstawie Uchwały 
Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskie-
go z 22 lutego 1999 
roku w jedną jednost-
kę budżetową, obec-
nie jednostkę samo-
rządu województwa, 
o  nazwie Wielkopol-
ski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu.  

Z  perspekty-
wy pięćdziesię-
ciu lat wyraź-
nie widać, że 
największą war-
tością zarządu 
była i  jest do-
br ze  pr z ygo -
towana kadra. 
Wiele osób pra-
cuje już ponad czterdzieści 
lat, jednocześnie przybywają 
młodzi. Zdecydowana więk-
szość pracowników ukoń-
czyła renomowane uczelnie 
w  Poznaniu. W  ciągu pięć-
dziesięciu lat przez tę insty-
tucję przewinęło się ponad 
dwa tysiące pracowników. 
Zmieniło się też diametral-
nie patrzenie na wodę i eko-
logię. Jestem przekonany, że 
nadal będziemy mieć stałe 
miejsce w rolnictwie i gospo-
darce wodnej województwa 
wielkopolskiego i cieszyć się 
wspólnymi osiągnięciami. 

Zdjęcia starych przyrządów 
melioracyjnych ze zbiorów  

MNRiPR-S w Szreniawie

Dyrektorzy Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dyrektorzy Rejonowych Oddziałów: 

Tadeusz Babś  
1964-1966

Stanisław Pięta  
1984-2004

Zofia Tymczuk  
2004-2011

w Lesznie   
Franciszek Halec

w Pile  
Adam Rogoziecki

w Koninie   
Marian Jacolik

w Ostrowie Wielkopolskim   
Łukasz Kuroszczyk

Cezary Siniecki  
– zastępca dyrektora 

Grażyna Żytkowiak  
– główna księgowa 

Jerzy  Machczyński 
1 IX 1966 – 31 VIII 1982

Kazimierz  Grzesiak 
1 VIII 1982 – 5 VII 1983fo
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Uroczyste otwarcie 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie odbyło 
się na leszczyńskim Rynku. Załogi 31 krajów wkroczyły przed Ratusz wraz 
z orkiestrą dętą i mażoretkami. Po oficjalnej części piloci i ich ekipy zapełnili 
ogródki kawiarni i restauracji, ciesząc się urokami Starówki.

20

Szybowcowe Mistrzo-
stwa Świata są właści-
wie po półmetku. Jak 
Pan ocenia tegorocz-
ne zawody?

Przede wszystkim 
jeśli chodzi o  ilość za-
wodników, to mamy 
ich więcej niż w  2003 
roku. Dzisiaj rozegrali-
śmy siódmą konkuren-
cję i nadal istnieje szan-
sa na pobicie rekordu 
poprzednich zawodów, 

kiedy rozegrano 11 konkurencji. Prognozy pogody są trudniejsze. 
Nie sposób przewidzieć burz, które pojawiają się nieoczekiwanie, 
bardzo szybko się budują i są dość gwałtowne. Mieliśmy trochę 
kłopotów przy ostatniej konkurencji, gdy większość szybowców 
lądowała w polu, ale na razie nic złego się nie wydarzyło. Wszyst-
ko idzie zgodnie z planem. 
Czyli generalne pogoda nie dopisuje? 

I tak i nie. Bywa, że umożliwia latanie, ale jednocześnie jest 
to bardzo trudne ze względu na dynamikę zjawisk atmosferycz-
nych, które rozwijają się niezwykle szybko. Pogoda bywa niezbyt 
korzystna, natomiast nie można powiedzieć, że nie da się latać. 
Czy odbyło się tyle startów ile zaplanowano? 

Nie można planować startów, lądowań natomiast powinno 
być oczywiście tyle samo co startów. Każdy dzień, w którym po-
goda umożliwia nam wykonywanie lotów, musi być wykorzystany. 
Do tej pory trafiły się dwa dni, gdzie byliśmy zmuszeni odwołać 
zaplanowane zadania ze względu na przewidywane warunki at-
mosferyczne. Raz próbowaliśmy do ostatniej chwili wystartować 
jedną klasę i się to nie udało. Jednak pozostałe dni należały do 
sprzyjających. 
A poza przeszkodami pogodowymi, jakieś pozytywne reflek-
sje?

Polacy na czele, z czego się należy cieszyć. Nie będę zapeszał 
wyniku. Spodziewamy się tytułów mistrzowskich. Mówię to w licz-
bie mnogiej i myślę, że część zawodników dotrwa do końca z do-
brymi wynikami. 
Do tematu naszej reprezentacji jeszcze wrócimy, ale  w  tym 
miejscu należałoby zaznaczyć, że  Leszno gości najlepszych 

szybowników już po raz czwarty. 
Według mnie po raz piąty. W 2000 roku odbyły się 

jeszcze Mistrzostwa Świata w klasie światowej. Pomijam 
już Mistrzostwa Świata Juniorów, które również miały 
miejsce w Lesznie rok temu.
Jak sądzę obserwuje Pan rozwój tej imprezy nie tyl-
ko ze stanowiska sędziego?

Zdecydowanie tak. Przy każdych Mistrzostwach 
Świata mamy do czynienia z coraz nowocześniejszym 
sprzętem. W tym roku znalazło się tutaj pięć szybow-
ców, które posiadają silniki turboodrzutowe doloto-
we i muszę przyznać, że po raz pierwszy w życiu wi-
dzę je „na żywo”. Do tego szybowiec Concordia, który 
jest przepiękny i w tej chwili największy na starcie. Za-
awansowanie technologiczne urządzeń nawigacyj-
nych na pokładach jest coraz większe.  

Z Dariuszem Ciskiem, dyrektorem  
33. Szybowcowych Mistrzostw Świata, 
rozmawia Merkuriusz

Z okazji mistrzostw zorganizowana została „Poczta Szybowcowa” 
motoszybowcem Ogar. W żółtej koszulce nasz rozmówca, pod 
skrzydłem, na środku, przygotowujący się do startu prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Motoszybowcowego prof. Waldemar Ratajczak, 
a w czerwonej koszulce członek załogi Lech Woźny

Szybowcowe 
Mistrzostwa 
Świata
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Są zainstalowane na stałe w kabinach i spełniają 
nowoczesne standardy. Dzięki temu szybownicy 
nie muszą zakładać loggerów rejestrujących lot, 
dopasowywać kupowane osobno urządzenia wy-
świetlające. Postęp jest ogromny.
Nie mniej interesujący był też Dzień Międzyna-
rodowy... 

Tak, było wspaniale. Ekipy wystawiły swoje sto-
iska i przyznam, że nie było możliwe, aby zajrzeć 
do każdego z nich z bardzo prostego powodu: pra-
wie 30 grup prezentowało własne wyroby, w tym 
również trunki, a skosztowanie każdego z nich, na-
wet gdyby ograniczało się wyłącznie do jednego 
łyku, byłoby niebezpieczne i wiązałoby się z pew-
nym ryzykiem :). Przyznaję, że odwiedziłem kilka stoisk. 
Impreza miała charakter zamknięty, czy była dostępna dla 
publiczności, jak to miało miejsce podczas ceremonii otwar-
cia mistrzostw na leszczyńskim Rynku? 

Nie sądzę, żeby znalazło się tutaj miejsce dla publiczności, po-
nieważ ekipy prezentują się w rzeczywistości na własny koszt. Ich 
rola ogranicza się do przygotowania poczęstunku dla kolegów, 
przyjaciół, lotników. Impreza odbywa się w hangarze i ma formu-
łę zapraszania wybranych gości. Forma otwarta w tym wypadku 
zdecydowanie by się nie sprawdziła. 
Przejdźmy do nieco mniej przyjemnego tematu. W  świetle 
ostatnich wypadków w Pile, jak dziś wygląda sprawa bezpie-
czeństwa? Na ile tamten wypadek zaważył na zawodach i czy 
atmosfera wokół tego w jakimś sensie nie przeszkadza?

To pytanie bardziej przeszkadza, powiem szczerze, dlatego, 
że organizator nie lata za pilotami, lecz jest na ziemi. Możemy za-
pewnić bezpieczeństwo tylko na lotnisku. Każdy pilot odpowiada 
za to co robi. Jeżeli nie będzie zachowywał podstawowych zasad 
mamy problem, którym staje się sam zawodnik. Natomiast w Lesz-
nie latają mistrzowie, którzy znają reguły zachowywania się w po-
wietrzu. Te same zasady odnoszą się również do sytuacji podczas 
burz. Zawodnik sam podejmuje decyzję czy lecieć, czy zawrócić, 
czy podjąć ryzyko przejścia w pobliżu chmury burzowej, ponieważ 
o lataniu w chmurach nie ma mowy, to jest absolutnie zakazane. 
Analogicznie wygląda sprawa ryzyka. O jego poziomie decyduje 
wyłącznie zawodnik. My mówimy cały czas: proszę się rozglądać, 
pilnować wszystkiego, mieć włączone urządzenia antykolizyjne 
i dbać o to, aby owe urządzenia czyli tzw. FLARMy funkcjonowały. 
Trzeba analizować sytuację, ale przede wszystkim rozglądać się, 
rozglądać i jeszcze raz rozglądać. Nie wiadomo w tej chwili jakie 
były przyczyny wypadku w Pile, ale ktoś tej ostrożności z pewno-
ścią nie zachował. 
Powiedział Pan, że pytanie przeszkadza, dlatego próbuję do-
ciec co Pan miał na myśli. Państwo również robiliście pewne 
ruchy w celu zwiększenia bezpieczeństwa, jednym z nich był 
zakaz krążenia w „kominach” nad Lesznem, prawda?

W  rzeczywistości nie chodzi o  zakaz latania nad Lesznem 
w „kominach”, lecz o to, że nie stosujemy punktów odlotowych nad 
miastem, czyli punkty startowe zostały przeniesione poza Leszno. 
To jest absolutnie zrozumiałe, ale chciałam aby Pan to skomen-
tował jako fachowiec i jako osoba, która dba tu o wszystko. 
Wróćmy do nieco przyjemniejszych spraw. Powiedział Pan, 

że polska ekipa spisuje się doskonale. 
Tak. Cały czas im kibicuję, ale  jako sę-

dzia główny nie mogę kibicować wyłącznie 

„polskiej rodzinie”. Więc nie wypada mi tego mówić, aczkolwiek ca-
łym sercem jestem za tym, żeby Sebastian Kawa dowiózł tytuł mi-
strza, żeby Karol Staryszak sięgnął po puchar, żeby Łukasz Wójcik 
wypadł jak najlepiej i Janusz Centka podołał zadaniu. Chcieliby-
śmy żeby tak było, ale ja z pozycji sędziego głównego tych zawo-
dów muszę zachowywać pewną powściągliwość. 
Ostatnio głośno mówi się o wieloletnim niedofinansowaniu 
polskiej ekipy, szczególnie wymienia się nazwisko Sebastia-
na Kawy, który w lipcu „został na rozpalonym piasku teksań-
skiego lotniska” bez szybowca.

Moim zadaniem jako dyrektora Mistrzostw Świata w  Lesz-
nie jest prowadzenie zawodów, ich sędziowanie oraz zapewnie-
nie prawidłowych działań, natomiast nie zostałem powołany do 
dzielenia się własnymi refleksjami w sprawie dofinansowania Se-
bastiana czy innych zawodników. Nie czuję się do tego upoważ-
niony. Jest Aeroklub Polski, jest zarząd, jest sekretarz generalny. 
Myślę, że to pytanie powinno być skierowane do nich, ale z pew-
nością nie do mnie. 
Może Sebastian Kawa nie wystartuje w następnych Mistrzo-
stwach Świata w Lesznie. Pytałam Pana raczej o refleksję niż 
o jakieś status quo. 

Jako dyrektor nie mogę mieć refleksji w tej sprawie. 
Ale informacjami na temat miejsca kolejnych Mistrzostw 
Świata może się Pan z nami podzielić? 

W tej chwili wygląda to w ten sposób, że mistrzostwa świa-
ta są rozbite na poszczególne klasy, a więc za dwa lata w Lesznie 
prawdopodobnie rozegrają się kolejne, za dwa następne, ale nie-
koniecznie przy tak dużej liczbie uczestników.
Jako pilot co Pan najchętniej wspomina, jakie zdarzenie lot-
nicze? 

To akurat łatwe pytanie. Dla mnie jest to latanie na fali w Kar-
konoszach. Udało mi się na stare lata wreszcie zrobić diament, 
czyli przewyższenie 5000 metrów. Osiągnąłem pułap 7000 me-
trów nad Karkonoszami i praktycznie przez cały luty byłem na 
lotnisku w Jeleniej Górze. To lotnisko jest kopalnią diamentów, 
a jednocześnie to mój macierzysty fragment Europy. Jestem z nim 
bardzo związany i tam odbyłem ten najprzyjemniejszy lot, tam są 
najpiękniejsze widoki. Z tych 7000 metrów było na co popatrzeć. 
Nowym wspaniałym doświadczeniem było dla mnie również te-
goroczne latanie w Norwegii. Miałem taką możliwość dzięki mo-
jemu synowi, który pracuje w Trondheim i intensywnie lata na 
szybowcach i samolotach. Norweskich widoków nie da się zapo-
mnieć.  

fot. Jerzy Mierkiewicz
Janusz Jęsiak, Łukasz Marciniak
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Z  Jackiem Heliaszem z  ,,Freeflycenter” 
rozmawia Maja Netter

Pomysł na tunel aerodynamiczny 
w  Lesznie budził sensacje, a  dziś jest 
faktem. Proszę powiedzieć od jak 
dawna jesteście Państwo na 
rynku.

Tak, stał się faktem. Roz-
poczęliśmy naszą działalność 
5 maja 2014 i  był to pierwszy 
w Polsce i jeden z największych 
w Europie komercyjny tunel ae-
rodynamiczny. Jest on otwarty 
dla każdego, czyli zarówno dla 
dzieci od piątego roku życia oraz 
dla wszystkich tych, którzy chcie-
liby doświadczyć, co znaczy swo-
bodne unoszenie się w powietrzu.
Rozumiem, że chętnych nie bra-
kuje, a przed drzwiami kolejka?

Jest kolejka. Bardzo się z  tego 
cieszymy, ponieważ powiem szcze-
rze, że dla przykładowego Kowalskiego ten 
produkt okazał się trafnym rozwiązaniem 
na spędzenie wolnego czasu. Przychodzą 
do nas zarówno rodziny, dzieci, jak rów-
nież profesjonaliści. Przy okazji chciałbym 
nawiązać do Szybowcowych Mistrzostw 
Świata, które rozgrywają się w Lesznie, po-
nieważ posiadamy bardzo ciekawą promo-
cję dla pilotów – zarówno szybowców jak 
i innych samolotów.
Może jakieś szczegóły? 

Oczywiście. Piloci kiedyś musieli oddać 
tzw. szkoleniowy skok ze spadochronem, 
w którym udowadniali, że posiadają od-
powiednie umiejętności, są przeszkoleni 
i znają zasady zachowania się w sytuacjach 
awaryjnych. W  aktualnych przepisach 

dotyczących szkolenia pilotów nie tylko 
zrezygnowano z tego ćwiczenia, ale rów-
nież z zajęć teoretycznych ograniczając się 
do krótkiego szkolenia naziemnego i za-
poznania się z instrukcjami. My stworzy-
liśmy pakiet 15-minutiowego szkolenia 
w samym tunelu, plus trzydziestominuto-
wy kurs teoretyczny, podczas którego in-
formujemy, w jaki sposób pilot musi się za-
chować w trakcie ratowania, czyli w razie 
awaryjnego wyjścia z samolotu. Tego typu 
wypadek może zdarzyć się zarówno na ni-

skim i wysokim pułapie. W tunelu układa-
my sylwetkę pilota na strugach powietrza, 
gdzie odbywa się trening w czysto labo-
ratoryjnych warunkach. Jest to świet-
ny sposób 

oswajania się 
i przygotowania do odpowiedniego wyj-
ścia z samolotu. Pilot, mając na sobie spa-
dochron, musi szybko przyjąć prawidło-
wą sylwetkę, żeby otworzyć go 
w  bezpiecznej pozycji, tak aby 
owo „urządzenie” ratujące ży-
cie się nie poplątało, otworzyło 
w miarę łagodnie, swobodnie 
i przede wszystkim bezpiecz-
nie. Program szkoleniowy dla 
pilotów okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Często tuż po 
lądowaniu piloci przycho-
dzą tutaj i korzystają z na-
szych promocji. Cena jest 
atrakcyjna, a  sama lo-
kalizacja obiektu w  są-
siedztwie lotniska, czyli 

około 100 m od niego, powoduje, że zain-
teresowanie nie maleje. Chętni przecho-
dzą szkolenie i  latają w tunelu. Gościmy 
grupy z całego świata – Nowozelandczy-
ków, Australijczyków, Włochów, spotyka-
my fantastyczne osoby, które są zachwy-
cone obiektem. 
Do przewidzenia było, że przede wszyst-
kim właściwa lokalizacja zagwarantuje 
Państwu klientelę. Jednakże nie można 
zapominać, że jest to miejsce szczegól-
nie sprzyjające, ze względu na imprezy, 
które mają miejsce w  pobliżu obiektu. 
Istnieje nadzieja, że za dwa lata Mistrzo-
stwa Świata odbędą się tu ponownie.

Na to liczymy. Generalnie nasza po-
lityka związana z budową tunelu, pole-
gała na tym, żeby wykorzystać lokaliza-
cję Centralnej Szkoły Szybowcowej. To 
ośrodek znany w całej Polsce. Poza tym 
cały czas myślimy o  korelacji, o  tym 
żeby zaistnieć we „wspólnym organi-
zmie” i tworzyć różnego rodzaju moż-
liwości, czy to szkoleniowe czy trenin-
gowe zarówno dla skoczków, pilotów, 
jak i mieszkańców Leszna oraz okolic, 
także dalszych. 
Wspomniał Pan o tym, że tunel jest 
przeznaczony dla dzieci od piąte-
go roku życia. Jak dokładnie wy-
glądają limity wiekowe?

Nie ma limitów wiekowych. 
Wspomnę tutaj o pewnej niesamo-

witej parze Duńczyków, która do nas trafi-
ła. Oboje po 85 lat. Proszę mi wierzyć, że ci 
państwo wyszli z tunelu z wielkimi uśmie-
chami… i  naprawdę fantastycznie latali. 
Wykupili bodajże pakiet po 4 minuty lata-
nia. Nie ukrywam, że tak długie unoszenie 

się w powietrzu, dla osoby, która 
doświadcza tego po raz 

pierwszy, jest 
dość 

Pomyślnych lotów
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sporym przeżyciem, ale świetnie da-
wali sobie radę i obiecali, że przyjadą do nas znowu. 
Byli zachwyceni. 
Niebywałe… ale przejdźmy do kolejnego tematu. 
Na pewno dużą rolę odgrywa tutaj technologia? 

Pochwaliłem się już, że jest to jeden z największych 
w  Europie tuneli. Dlaczego największy? Dlatego, że 
mamy najszerszą komorę latania. Średnica tunelu wy-
nosi prawie 5 m, a do środka może wejść kilku skocz-
ków jednocześnie. Wznosimy się na wysokość jedenastu 
metrów w górę, a to dość sporo. Całą technologię zasi-
lają silniki o łącznej mocy 2 MW, co dałoby możliwość 
zapewnienia energii elektrycznej niejednemu osiedlu. 
W przybliżeniu objęlibyśmy nią prawie pół Leszna. 
Czy będą jakieś gratisowe wejścia dla uczniów? 

Istotnie, mamy taki plan i będziemy rozmawiać z lo-
kalnymi władzami na temat wdrożenia systemu trenin-
gowego dla dzieci w szkołach. 
Ale myślałam też przede wszystkim o szkole szybow-
cowej. 

Tak. Są również takie plany, co wiąże się z urucho-
mieniem dotacji, ponieważ sami musimy pokrywać 
wszystkie koszty. Pakiety zniżkowe z pewnością będą 
w niedługiej przyszłości organizowane. Nie ukrywam, 
że rozmowy na ten temat, które już prowadzimy bywa-
ją nie tyle trudne, ile dotyczą raczej strony strukturalnej. 
Niezbędne staje się zbudowanie pewnego systemu i to 
jest najważniejsze, ale dalsze kroki będą podejmowane 
w tym temacie.
Wobec tego życzę pomyślnych rozwiązań.

Chciałbym zaprosić wszystkich serdecznie, ponie-
waż wrażenie oderwania się od ziemi, zrealizowanie 
odwiecznego marzenia unoszenia się 
w powietrzu jest naprawdę 
nie do opisania. 

Już minutowy 
lot w  tunelu powoduje, 

że człowiek zmienia swoją perspekty-
wę i sposób patrzenia na świat. Zapraszamy ró-

wież redakcję i Panią, jak nam wiadomo Pani też lata.
To jeszcze zabierze trochę czasu, ale skorzystamy na 
pewno. 



Kiedy w 1974 roku otwieraliśmy dla gości nasze Muzeum, mieliśmy dla nich tylko trzy pomieszczenia 
wypełnione podróżniczymi pamiątkami, a w Ogrodzie, który wówczas jeszcze nie nazywał się Ogrodem 
Kultur i Tolerancji, zaledwie jedną rzeźbą – indiański słup totemiczny z zachodniej Kanady, wyrzeźbiony 
w skali 1:1 przez naszego przyjaciela artystę Zygmunta Konarskiego, autora większości późniejszych mo-

numentów w Ogrodzie. 
Przez pierwszych 11 lat istnienia Mu-

zeum-Pracowni, do roku 1985, był z nami 
założyciel i patron naszej placówki, nasz 
Ojciec Arkady Fiedler. Mimo że wchodził 
w 9. dekadę życia, nadal snuł młodzieńcze, 
przepojone entuzjazmem pomysły. Ojciec 
pragnął, żeby Muzeum było Pracownią 
żywą, aktywną, pełną inicjatywy i  inwen-
cji. Żeby, uchowaj Boże, nigdy nie popadło 
w rutynę, nie skostniało. Często to podkre-
ślał. Wzięliśmy sobie do serca jego przestro-
gi. Sądzimy, że Ojciec byłby dzisiaj zadowo-
lony widząc, jak bardzo Muzeum przez 40 
lat się rozwinęło i wzbogaciło. 

 Rzadko się zdarza, żeby gospodarze 
jakiegoś muzeum byli zarazem jego do-
mownikami. Tak się dzieje w naszym przy-
padku – rodziny Fiedlerów. Żyjemy na co 
dzień pośród tych wszystkich pamiątek 
z dalekiego świata. I jest nam z tym całkiem 
dobrze. I oprowadzając naszych gości po 
Pracowni, pokazując im niezwykłe dzieła 
dalekich ludów, chcemy przekazać im coś 

budującego: że potęga świata nie polega na prężeniu muskułów i dominowaniu nad innymi, lecz na fa-
scynującej różnorodności kultur, z których można pokojowo czerpać wiele dobrego. Wszystkie te dzieła 
u nas żyją obok siebie w harmonii, wzajemnie się uzupełniają, prowadzą zajmujący dialog kulturowy.

W naszym Muzeum wiele eksponatów można dotknąć, pogłaskać, nawet powąchać, zaznając możli-
wości bezpośredniego kontaktu i przeżycia.

Z okazji jubileuszu prezentujemy w Pracowni wystawę fotograficzną: „CZTERDZIEŚCI LAT MUZEUM AR-
KADEGO FIEDLERA”. Te czterdzieści lat to była nieprzerwana, fascynująca przygoda tworzenia i rozwoju 
placówki, rodzenia się śmiałych marzeń i konsekwentnego spełniania ich rok po roku.

Rodzina Fiedlerów

40-lecie 
Muzeum-
Pracowni 
Arkadego 
Fiedlera

Pablo Picasso po-
wiedział kiedyś Daj-
cie mi muzeum, a ja 
je wypełnię. Ta myśl 
skłania do zastano-
wienia się czymże 
jest to wnętrze, sku-
piające twory ludz-
kich rąk i umysłów, 
czymże są gmachy 
wypełnione dzie-
łami twórców, któ-
rym los nie poską-
pił talentu, dziełami 
tak pilnie strzeżony-
mi i eksponowany-
mi przez ludzi wciąż 
nieobojętnych na 
sztukę. 
Owe chronienie 
sztuki ma miej-
sce również już 
od czterdziestu lat 
w Muzeum-Pra-
cowni Arkadego 
Fiedlera. Z tej oka-
zji redakcja „Merku-
riusza” przekazuje 
najserdeczniejsze 
życzenia. Oby miej-
sce to, tak jak do-
tychczas, tętniło 
życiem i oby wciąż 
z zapałem realizo-
wano w nim niesza-
blonowe pomysły, 
jak pragnąłby tego 
sam Arkady Fiedler. 
A co najważniejsze, 
aby nie brakło osób 
podobnych do go-
spodarzy Muzeum, 
którzy dziś mogą 
powtórzyć za Pi-
cassem, Dajcie mi 
muzeum, a ja je wy-
pełnię. Ponieważ ze 
swojej roli wywią-
zują się znakomicie.24



Dzięki wsparciu koncer-
nu Enea poznański tria-
thlon stał się najważniej-
szą tego typu imprezą 
w  Polsce i  zacznie liczyć 
się w  światowym kalendarzu. Ilu 
było uczestników i kto znany poja-
wił się na starcie?

W  Enea Poznań Triathlon 2014 
wzięło udział prawie 2500 zawodni-
ków i należał do młodych triathloni-
stów, którzy rywalizowali w zawodach 
Tri Kids. Dystans zależał od kategorii 
wiekowej. Zawody charakteryzowały 
się dużą dynamiką, gdyż przeprowa-
dzone były w konwencji całego tria-
thlonu, ze  strefami zmian i  wszyst-
kimi trzema konkurencjami. Sobota 
i niedziela to już start ludzi z żelaza 
na dystansach odpowiednio 1/4 i 1/2 
Ironman. Wśród licznych amatorów 
z  niemal trzydziestu krajów, którzy 
stanowią o  wielkości przedsięwzię-
cia, wystąpili także m.in Mistrz Świata 
Ironman Chris McCormack oraz Casey 
Munro, którzy przyjechali z Australii, 
a także czołówka polskich triathloni-
stów z Kacprem Adamem, Agnieszką 
Jerzyk, Ewą Bugdoł i Filipem Przymu-
sińskim na czele.
Jakie są Pani wrażenia z imprezy?

To wydarzenie na światowym po-
ziomie. Dzięki sugestiom z zeszłego 
roku zmieniliśmy trasę rowerową tak, 
aby na całej jej długości do dyspozycji tria-
thlonistów było odpowiednio dużo miej-
sca do komfortowego ścigania się, a także 
usprawniliśmy obsługę zawodów Mini Tria-
thlonu dla dzieci. Dzięki bardzo dobrej or-
ganizacji udało się wspólnie stworzyć nie-
zapomnianą atmosferę sportowego święta.
Miasto przygotowuje się do 15. edycji 
maratonu poznańskiego. W  ubiegłym 

roku zwiększony został 
limit zawodników, wy-
nosi aż 10 tysięcy. Po raz 
pierwszy w historii wpro-
wadzono strefy czasowe 
na starcie. Czy coś nowe-
go czeka biegaczy w tym 
roku i  jak będzie wyglą-
dała trasa? Jakie jest za-

interesowanie biegiem? 
Cieszymy się, że ta impreza, któ-

ra już utrwaliła się w  świadomości 
i harmonogramie nie tylko Polaków, 
ale również biegaczy z całego świata. 
Z roku na rok mocno się rozwija. Te-
goroczna edycja, odbędzie się pod 
hasłem „Różne Cele, wspólna droga”. 
Obecnie na liście startowej mamy 
blisko 2600 maratończyków, którzy 
już opłaci swój udział, a około 5000 
osób jest zainteresowanych startem. 
Pamiętajmy, że do października jest 
jeszcze dużo czasu. W tym roku jedną 
z atrakcji będzie nowa trasa, która po 
raz pierwszy poprowadzona została 
m.in. przez INEA Stadion. Każdy z bie-
gaczy będzie mógł poczuć emocje, 
które na co dzień czują nasi piłkarze. 
Po raz pierwszy również zostanie włą-
czona specjalna aplikacja mobilna de-
dykowana dla zawodników i kibiców, 
którzy będą mogli śledzić w telefonie 
czasy kolejno przebiegniętych odcin-
ków. Kontynuujemy również pomysły 
wprowadzane w poprzednich latach, 
jak choćby darmowe badania EKG dla 
zawodników posiadających numery 
startowe oraz strefy startowe. Już te-
raz pragnę zaprosić na to wyjątkowe 

święto, które 12 października odbędzie się 
w Poznaniu.
Czy Poznań wciąż stawia na sport? 
Mamy Termy Maltańskie z  basenami 
sportowymi, w  których prężnie dzia-
ła drużyna waterpolo i  tor regatowy. 
Mamy też stadion miejski. Jedynym 
problemem jest brak hali widowisko-
wo-sportowej z prawdziwego zdarzenia.

Poznań ma opracowaną i  wdrożoną 
Strategię Rozwoju Miasta do 2030 roku 
i program Sportowy Poznań. Główny cel 
strategiczny dotyczy zwiększenia zna-
czenia miasta jako ośrodka sportu rozpo-
znawalnego za granicą. Termy Maltańskie 
to nowoczesny obiekt przygotowany do 
rozgrywania zawodów na najwyższym 
poziomie. W  zeszłym roku gościliśmy 
uczestników Mistrzostw Europy Juniorów 
w Pływaniu i skokach do wody, natomiast 
w przyszłym roku odbędą się Mistrzostwa 
Świata Szkół w pływaniu. W kolejnych la-
tach będziemy aplikować o  imprezy se-
niorskie światowego formatu. Doskonale 
funkcjonuje też Malta, na której odbywa 
się coraz więcej imprez. Poza zawoda-
mi kajakowymi i wioślarskimi gościliśmy 
w  tym  roku największy triathlon w  Pol-
sce. Mam świadomość, że brakuje wielkiej 
hali sportowej, ale liczę, że w najbliższych 
latach znajdą się środki finansowe zarów-
no miejskie, wojewódzkie, jak i z budżetu 
państwa na zbudowanie obiektu, który po-
zwoli nam na organizację znaczących wy-
darzeń w sportach halowych.

Śmiało można powiedzieć, że  Malta, 
Stadion Miejski, Termy Maltańskie, Tor Po-
znań są wizytówką naszego miasta. Dla po-
znaniaków są miejscami kultowymi, w któ-
rych lubią przebywać i wypoczywać, które 
przyciągają imprezy o randze międzynaro-
dowej. Organizacja imprez sportowych po-
zytywnie wpływa na jakość życia w Pozna-
niu, nie tylko poprzez rozwój infrastruktury, 
ale także, co znacznie ważniejsze, poprzez 
wytworzenie jeszcze ściślejszych więzi mię-
dzy mieszkańcami miasta.

Największe imprezy sportowe są 
bodźcem do rozwoju miasta, moderniza-
cji, budowy infrastruktury sportowej oraz 
promocji dyscyplin i klubów sportowych 
Poznania. Z  badań przeprowadzonych 
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu na reprezentatywnej grupie mieszkań-
ców Poznania wynika, że  92,5% uważa, 
iż Poznań powinien starać się o organiza-
cję wielkich imprez sportowych.

fot. Bike Life
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Wyjechał Pan do Stanów Zjednoczonych 
i wrócił po jedenastu latach, dlaczego?

Powodów było kilka. W Stanach praco-
wałem na uczelniach wyższych, m.in. Mas-
sachusetts i  Connecticut, i  jeden z  pro-
jektów, którym się zająłem był związany 
z energetyką odnawialną. Chodziło o na-
pisanie oprogramowania dla urządzenia 
mającego służyć do analizy czy instala-
cja fotowoltaiczna będzie się opłacała na 
konkretnym dachu. Zacząłem wiele czytać 
o  fotowoltaice i  odnawialnych źródłach 
energii, im bardziej zgłębiałem temat, tym 
bardziej mnie on wciągał. Zdałem sobie 
sprawę, że  właśnie w  tej chwili na świe-
cie dochodzi do rewolucji energetycznej. 
O tym nie mówi się wiele, ale po cichu po-
wstają technologie, które zmieniają świat 
i do społeczeństwa należy odpowiedź na 
pytanie, czy będziemy z  nich korzystać 
w taki sposób jak do tej pory, że firmy cen-
tralne będą nam nadal sprzedawać ener-
gię, czy będziemy ją produkować sami. 
W  ostatnich kilkudziesięciu latach po-
dobna rzecz działa się w dziedzinie tech-
nologii informatycznych, którymi do tej 
pory się zajmowałem. Na początku mieli-
śmy pewne centra jak np. telewizję, która 
jako jedyne źródło rozpowszechniała in-
formacje. Nagle i w mediach i w Interne-
cie dostaliśmy możliwość tworzenia swo-
ich blogów czy stron społecznościowych! 
Energia ma podobne właściwości jak infor-
macja, bo obie są dobrami niematerialny-
mi. Mamy więc możliwość stworzenia sys-
temu rozproszonego, w którym obywatele 
będą sami dla siebie produkować energię 
i to jest podejście rewolucyjne. Przez rok 

prowadziłem w Stanach Zjednoczonych 
własną firmę, gdzie tworzyłem raporty dla 
klientów, którzy chcieli się dowiedzieć, ja-
kiego rodzaju instalację powinni mieć na 
dachu i czy będzie się to opłacać. W pew-
nym momencie stwierdziłem – dlaczego 
mam to robić tam, a nie wrócić do Polski, 
by zastanowić się czy energia odnawial-
na i myślenie o efektywności energetycz-
nej nie mogą być czynnikami wzrostu dla 
naszej gospodarki w Wielkopolsce i  Pol-
sce. Zaraz po powrocie starałem się po-
znać ludzi, którzy w kraju zajmują się tym 
tematem. Objechałem wszystkie możliwe 
konferencje, możliwe targi, spotkałem się 
praktycznie ze wszystkimi, którzy liczyli się 
w tej branży. Rozmawiałem w parlamen-
cie z szefem komisji ds. energii i okazało 
się, że w Polsce energia odnawialna się nie 
rozwija i nie będzie się rozwijać, ponieważ 
są takie, a nie inne przepisy, a także bardzo 
silne, przeciwne lobby. Chociaż wtedy jesz-
cze nie wiedziałem, że to jest lobby. Myśla-
łem, że wynika to trochę z ignorancji, bra-
ku woli, czy wiedzy, ale teraz wiem, że jest 
to właśnie wpływ grup interesu, które chcą 
zachowania status qvo, chcą, żebyśmy na-
dal mieli gospodarkę opartą na węglu i źró-
dłach kopalnych, żeby obywatele co mie-
siąc płacili odpowiednio duże rachunki za 
energię, gdyż jest to po prostu ich biznes. 
I w gruncie rzeczy są monopolistami...

Są monopolistami lokalnymi, czy glo-
balnymi. Na światowych rynkach mamy 
kraje, które wykorzystują swoją pozycję, 
wpływając na geopolitykę. My, Polacy, wie-
my o tym najlepiej. To, co się dzieje teraz 
na Ukrainie czy w relacjach Europa-Rosja 

jest najlepszym tego świadectwem. Dzię-
ki energii odnawialnej, jesteśmy w stanie 
zerwać to całkowicie. Wszystkie rozmowy 
o tym, że musimy stworzyć energetyczną 
Unię Europejska, są obok prawdziwego te-
matu, jakim są odnawialne źródła energii.
Jeśli to się uda, to nie będziemy musieli 
kupować od nikogo.

Generalnie tak. W  tej chwili węgiel 
jest uznawany za skarb narodowy, ale co 
my z  tym skarbem robimy? Palimy nim 
w piecu, a przecież powstają nowe tech-
nologie, przemysł chemiczny zaczyna wy-
korzystywać go jako doskonały materiał 
budulcowy. Być może za chwilę będzie 
można nim zastępować krzem w kompu-
terach, a może być też wykorzystywany 
w projektach kosmicznych. Mówi się o bu-
dowie windy na orbitę stacjonarną, którą 
wciągano by towary i o wykorzystywaniu 
w tym celu nanorurek węglowych. Ozna-
cza to, że za chwilę węgiel, który niszczymy, 
może okazać się niezwykle ważnym i dro-
gim surowcem.
Z  tego co Pan mówi wynika, że  już się 
to okazuje.
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Ekodom – wizualizacja graficzna 
autorstwa Agnieszki Figielek

26



Tak, ale na razie dzieje się to w labora-
toriach. Jesteśmy, mówię o Polsce, zaawan-
sowani w  dziedzinach wykorzystywania 
węgla jako budulca, nasza nauka wymyśli-
ła kilka ciekawych rozwiązań w tym zakre-
sie i to jest nadzieja. 

Musimy uważać, bo mamy źródła od-
nawialne, które możemy wykorzystać do 
woli, i mamy takie, które jeśli wyczerpiemy, 
to już na zawsze. Gdy wróciłem do Polski, 
w pewnym momencie było dla mnie oczy-
wiste, że  jeśli chodzi o system centralny, 
w kraju nie jestem w stanie rozwijać ener-
getyki odnawialnej, ponieważ natknąłem 
się na ścianę. Decyzję o pracy w Wielko-
polsce podjąłem po rozmowie z prezesem 
Instytutu Energetyki Odnawialnej, panem 
Grzegorzem Wiśniewskim, który powie-
dział mi bym spróbował rozwijać tę tema-
tykę w regionie. Tak też zrobiłem! 
Jaki był Pana pierwszy krok?

Tak się złożyło, że kilka miesięcy póź-
niej powstała Wielkopolska Agencja Zarzą-
dzania Energią, której celem była promo-
cja energetyki odnawialnej i efektywności 
energetycznej, a ponieważ była to jednost-
ka, która się dopiero tworzyła chciałem być 
jej częścią. Od początku budowałem tę or-
ganizację i pracowałem tam dopóki agen-
cja była finansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Realizowałem tam też swoją 
koncepcję stworzenia klastra instytucji 
i  firm, które miały zajmować się budow-
nictwem pasywnym. Jednym z elementów 
zrównoważonego rozwoju energetyczne-
go jest oszczędność energii, a budownic-
two pasywne jest tym, które kładzie nacisk 
na jak najniższe jej zużycie. Po rozstaniu 
z WAZE postanowiłem kon-
tynuować ów projekt. Tak 
powstało Stowarzyszenie 
Wielkopolski Dom Pasyw-
ny. W  lipcu zeszłego roku 
mieliśmy pierwsze zebranie 
założycieli, a  na początku 
września dostaliśmy w  są-
dzie numer KRS, zostali-
śmy zarejestrowani i już we 
wrześniu mieliśmy pierw-
sze duże wydarzenie, czyli 
konferencję na poznańskim 

Uniwersytecie Ekono-
micznym dotyczącą 
potencjału i  korzyści 
dla naszego regionu, 
płynących z  budow-

nictwa pasywnego.
Budownictwo pasywne stało się Pana 
głównym motorem działania.

Tak, w tej chwili się na tym skupiam. 
Uważam, że  efektywność energetycz-
na, czyli oszczędzanie, powinno być pier-
wszym krokiem, gdy mówimy o rewolucji 
energetycznej. Jeśli mamy budynek, który 
w tej chwili ogrzewamy w sposób konwen-
cjonalny, za pomocą kotła i w pewnym mo-
mencie ktoś chce zastąpić ten kocioł ener-
gią odnawialną, to powinniśmy najpierw 
przeprowadzić termomodernizację budyn-
ku, w przeciwnym wypadku korzyści będą 
z tego niewielkie.
Czy jednak nie jesteśmy na razie za 
biednym krajem, żeby móc inwestować 
w energie odnawialne?

W tej chwili energia odnawialna jest 
droższa tylko jeśli nie bierzemy pod uwa-
gę tzw. kosztów zewnętrznych, związa-
nych z energią konwencjonalną, czyli kosz-
tów ochrony środowiska, kosztów naszego 
zdrowia. Technologie związane z energią 
odnawialną będą tanieć obojętnie czy Po-
lacy będą z nich korzystać czy nie, bo one 
się już rozwijają w innych krajach, a co za 
tym idzie tanieją.
Czekamy na odpowiedni moment?

Możemy czekać jak długo nam się po-
doba, tylko na koniec to my będziemy ku-
pować technologie zagraniczne. To jest 
jeden problem, drugi jest taki, że  przy 
zmianie systemu energetycznego kraju, 
musimy zmieniać naszą infrastrukturę.  
Jeśli do tego nie dojdzie za chwilę okaże 
się, że  taniej nam będzie kupić energię 
z zagranicy, od Niemców...

Zaprzeczałoby to idei, dla której Pan 
wrócił z zagranicy... 

Dokładnie! Przecież chodzi o to, żeby się 
uniezależnić energetycznie. Potencjał obu 
krajów jest identyczny, przykład Branden-
burgii, landu, który graniczy z Polską, gdzie 
na jednego mieszkańca przypada najwięcej 
instalacji fotowoltaicznych na świecie. Pol-
ska jest praktycznie pustynią jeśli chodzi 
o wykorzystanie fotowoltaiki. Niebywałe jak 
różne może być podejście państwa do tego 
zagadnienia. W jednym kraju uznaje się, że 
energetyka odnawialna jest szansą dla roz-
woju gospodarczego, a w drugim, że jest 
to zagrożenie, a premier mówi, że uchronił 
Polaków przed rozwojem energetyki odna-
wialnej! Tymczasem w Niemczech w prze-
myśle związanym z energetyką odnawialną 
i efektywnością energetyczną jest już za-
trudnionych blisko milion ludzi. 
To co zrobić, żeby wszystko było jasne, 
czytelne i  żebyśmy wreszcie ruszyli 
w tym kierunku? 

Należy rzetelnie obliczyć koszty spo-
łeczne i  ekonomiczne tradycyjnego sys-
temu energetycznego i tego opartego na 
energii odnawialnej w perspektywie wielu 
lat. Analiza powinna uwzględniać wszel-
kie czynniki, również koszty zewnętrzne, 
o których mówiłem. Żeby utrzymać kon-
kurencyjność gospodarki musimy mieć 
możliwość dalszego rozwoju, a  to  ozna-

cza stwarzanie szans dla 
energii z  innych źródeł 
i najlepiej, gdy są to lokal-
ne, nieograniczone źródła 
energii odnawialnej. 

Budynek Strada Londyn 
– trzy zintegrowane 
z budynkiem turbiny 
wiatrowe każda o mocy 
19 kW zapewniają 
pokrycie potrzeb 
energetycznych w 8%

Bahrain World Trade 
Center – trzy turbiny 
wiatrowe o średnicy 
skrzydeł 29 m 
wytwarzające 11-15% 
energii elektrycznej na 
potrzeby budynków
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Kom
orniki

To duże wyróżnienie dla Komornik, a jed-
nocześnie zachęta dla przedsiębiorców, któ-
rzy już zainwestowali lub planują inwestować 
w naszej gminie. Potwierdza też słuszność ich 
decyzji, nieraz sprzed wielu lat, co do lokalizacji 
działalności. Mnie osobiście bardzo cieszą wy-
różnienia i wysokie lokaty gminy w rankingach 
niezależnych od atrakcyjności przedstawienia 
swoich walorów, lecz opartych na twardych 
obiektywnych danych, np. GUS.

Jak wygląda aktualna oferta inwestycyjna 
gminy? 

Mamy jeszcze sporo terenów przeznaczo-
nych pod duże inwestycje przemysłowe czy 
logistyczne oraz mniejsze działki pod skrom-
niejszą działalność. Tereny pod działalność 
gospodarczą powoli się kończą, część z nich 
ma już nowych właścicieli, którzy lada chwila 

rozpoczną realizację swych projektów. Nasza 
oferta obejmuje również tereny przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowe.
Pod koniec maja odbyło się oficjalne otwar-
cie nowoczesnego centrum logistyczno-ser-
wisowego Bergerat Monnoyeur. Zadedyko-
wano Panu specjalne podziękowania za 
wsparcie na etapie realizacji inwestycji oraz 
ciepłe przywitanie w gminie... Dużym osią-
gnięciem jest też współpraca z Volkswage-
nen, który jest wymagającym klientem...

Sam fakt wyboru Komornik na miejsce lo-
kalizacji magazynu części zamiennych dla gru-
py Volkswagen jest wyróżnieniem. Cieszymy się, 
że tak znana i renomowana firma umieszczona 
zostanie w Komornikach. Inwestorzy podzielają 
nasze zdanie, że Komorniki – zawsze zmierza-
ją w dobrym kierunku. Staram się tworzyć at-
mosferę życzliwości i ułatwiać proces przepro-
wadzania procedury administracyjnej. Czasami 
jednak przepisy nie pozwalają na uproszczenia 
i dana procedura musi trochę potrwać.
Uroczyście obchodzimy w tym roku roczni-
cę 25-lecia wyborów czerwcowych i  10-le-
cia obecności Polski w  UE. Jak te wydarze-
nia wpłynęły na dzisiejszy obraz gminy?

Gdyby nie było czerwcowych wyborów 25 
lat temu, to pewnie dziś tkwilibyśmy na etapie 
pompowania szamb, topienia się w błocie, czyli 
w błogim stanie spokoju i marazmu. Nic jednak 
nie jest za darmo, dynamiczny rozwój opłaca-
my większym pośpiechem, nerwowością i in-
nymi uciążliwościami dnia codziennego. Te 25 
lat przyniosło niewyobrażalny skok cywilizacyj-
ny. Obecność Polski w Unii Europejskiej rozpo-
częła napływ inwestorów, dzięki ich podatkom 
mamy za co budować drogi, szkoły i inną po-
trzebną infrastrukturę.
Ponad 60% Polaków opowiedziało się deka-
dę temu za Unią. Czy wie Pan ilu jest zwo-
lenników w gminie?

Z w
ójtem

 Kom
ornik Janem

 Brodą 
rozm
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Państwa motto „Komorniki 
– zawsze w dobrym kierun-
ku” ma swoje uzasadnienie. 
Otrzymał Pan ostatnio tytuł 
Samorządowego Menedżera 
Regionu 2013 w wojewódz-
twie wielkopolskim, a  we-
dług miesięcznika „Forbes” 
gmina Komorniki zajmuje 
6. miejsce w rankingu Miast 
Atrakcyjnych dla Biznesu. 
Dla porównania, w ubiegłym 
roku było to miejsce 10...

Wszystko 
zależy od 
nas samych

fot. B.Z. Chojęta
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Dziś, tak po 
polsku wiele rze-
czy i zjawisk kryty-
kujemy, narzeka-
my na wiele spraw. 
Ta k  n a p r a w d ę 
mało rzeczy nas 
cieszy, a  powinni-
śmy czuć się szczę-
śliwi i  spełnieni. 
Wolność,  która 
obecnie jest na-
sz ym udziałem, 
jest dobrem sama 
w  sobie. Możli-
wość podróżowa-
nia, nawet emi-
gracji bez utraty obywatelstwa polskiego 
pozwala na realizację często mocno skry-
wanych marzeń. Wszystko zależy od nas sa-
mych. Nie zawsze jesteśmy świadomi do-
brodziejstw, z których możemy korzystać. 
Ludzie młodzi mają otwarte drzwi na cały 
świat i tak naprawdę tylko od nich zależy 
czy z tego skorzystają. Łatwość zakładania 
własnej działalności gospodarczej, różne 
oferty pracy, jakie mają firmy polskie i za-
graniczne pozwalają na godne życie we 
własnej Ojczyźnie. Mogę tak mówić, gdyż 
w naszej gminie problem bezrobocia jest 
marginalny. Do pracy w Komornikach do-
jeżdża kilkaset osób więcej, aniżeli z niej 
wyjeżdża.
Ubiegły rok był rokiem, w  którym sa-
morządy borykały się ze skutkami kry-
zysu i  nie wszystkie inwestycje udało 
się przeprowadzić. Panu udzielono ab-
solutorium. Podkreślił Pan, że  ubiegło-
roczny budżet pozwolił na realizację 
większości zamierzeń, gwarantujących 
zrównoważony rozwój gminy...

To, co zależy wyłącznie od nas, zreali-
zowaliśmy w stu procentach. To, na co nie 
mamy pełnego wpływu udaje się lub nie, 
gdyż często zależy od woli i możliwości po-
zostałych stron. Newralgicznym zadaniem 
jest budowa wiaduktu w ciągu ulicy Grun-
waldzkiej w  Plewiskach, niestety jest to 
również zadanie, które zależy od pozosta-
łych stron, przede wszystkim od 
woli władz Poznania, a woli takiej 
nie widać. Ciągle wierzę, w  zro-
zumienie, że wiadukt ten to ko-
rzyść dla obu stron, a nie tylko dla 
Komornik.
Przyszłość może być jeszcze 
lepsza, tym bardziej, że  zajdą 
zmiany w  „janosikowym”. Try-
bunał Konstytucyjny wreszcie 
orzekł, że  opłata, którą płacą 
bogatsze samorządy na rzecz 
biedniejszych jest niekonstytu-
cyjna... 

Tr ybunał  Tr y-
bunałem, a  życie 
życiem. Poważne 
zmiany „janosiko-
wego” nie nastąpią 
szybko – po prostu 
chodzi o  duże pie-
niądze, których Pań-
stwo tak szybko nie 
znajdzie. Jeśli „ja-
nosikowe” zniknie, 
to tylko w  sytuacji 
gruntownej reformy 
finansów publicz-
nych, a szczególnie 
ustawy o  docho-

dach gmin. Czy bę-
dzie to korzystniej-
sze dla gmin? Czas 
pokaże.
Cztery lata temu 
na naszych łamach 
w  debacie wiel-
kopolskich gmin, 
które płacą naj-
więcej, mówił Pan, 
że  „jesteście bici 
podwójnie”. Stara-
nia o środki unijne 
są skazane na nie-
powodzenie, gdyż 
z  uwagi na dość 
wysoki dochód na jednego mieszkańca 
nie dostajecie za to punktów. Podobnie 
rzecz ma się z  niską stopą bezrobocia. 
Z  drugiej strony wasze zabiegi o  pozy-
skiwanie innych inwestorów „karane” są 

„janosikowym”...
Tak to już jest. Kryteria stosowane 

w ocenie wniosków często uniemożliwiają 
skuteczne staranie się o środki unijne. Nie 
my jednak te kryteria ustalaliśmy.
Od 16 czerwca realizowany jest ogól-
nopolski rządowy program dla ro-
dzin wielodzietnych. Komorniki są jed-
ną z  najdynamiczniej rozwijających 
się demograficznie gmin Polski. W  cią-
gu ostatnich lat stały się domem dla 

tysięcy nowych rodzin, wśród których 
około pięciuset jest wielodzietnych. 
Proszę opowiedzieć o  pomyśle „Rodzi-
na 5+”.

Rodziny duże oczekiwane są w Polsce 
od dawna. Niż demograficzny i  emigra-
cja skłania władze państwowe do zachęt 
w  kierunku powiększania rodzin. Doce-
niając wagę tych problemów postanowili-
śmy stworzyć własną kartę rodziny dużej. 
Nazwaliśmy ją „Rodzina 5+” ponieważ do-
brze kojarzy się z oceną na piątkę z plusem. 
Nasza karta ma przede wszystkim promo-
wać rodziny wielodzietne i doceniać wysi-
łek rodziców w wychowaniu licznego po-
tomstwa. Rodziny będą korzystać z  ulg, 

które zaoferują partnerzy, czyli firmy z na-
szego terenu i okolic. Deklarując przystą-
pienie do programu, przedsiębiorcy sami 
określą wielkość i zakres stosowanych ulg. 
Karta ma oznaczać prestiż dla rodzin i pre-
stiż dla partnerów.
Tu nie tylko dobrze się mieszka i prowa-
dzi biznes, ale także wypoczywa. Jakie 
miejsca szczególnie by  Pan polecił na 
weekendowy, letni wypad? 

Na letni oczywiście Wielkopolski Park 
Narodowy i kąpiel w jeziorze Jarosławiec-
kim, ale atrakcji mamy więcej. Muzeum Rol-
nictwa w Szreniawie czy spacer nad Wartę 
z Łęczycy do Kątnika.
Przy okazji odwiedzin dla zaintereso-

wanych będzie można po-
szaleć na nowo otwartym 
skateparku... 

Rzeczywiście udało się wy-
budować pierwszy taki obiekt 
w Komornikach. Jest on dość 
skromny, ale  jeśli zaintereso-
wanie będzie duże, pomyśli-
my o większym obiekcie. Cie-
szę się, że zrealizowano taki 
projekt. Jest przykładem siły 
inicjatywy młodych ludzi, któ-
rzy pragnęli mieć miejsce do 
jazdy na deskach i rolkach. 

Komorniki

fot. B.Z. Chojęta
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Dokładnie w miesiącu sierpniu przypada 50. rocznica po-
wstania Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie. Z tej okazji przygotowaliśmy imprezę 
edukacyjno – rekreacyjną o charakterze plenerowym prezentu-
jącą w kilku blokach tematycznych dorobek kolekcjonerski, kon-
serwatorski i edukacyjny naszej placówki. Impreza odbędzie się 
dnia 24 sierpnia, w niedzielę w godzinach: 10.00-17.00. Przewi-
dziano dla zwiedzających wiele muzealnych atrakcji takich jak: 
pokaz młócenia, czyszczenia i mielenia zboża; stanowisko po-
święcone roślinom naszych sadów i pól; pokaz obróbki lnu, wy-
pieku chleba i wędzenia wędlin, prania i maglowania, wyrobu 
masła i sera, a także stanowiska dotyczące domowego przetwór-
stwa warzyw i owoców. Zaprezentujemy uruchomione zabytko-
we ciągniki i urządzenia rolnicze, a niewątpliwą atrakcją imprezy 
będzie pokaz jazdy odrestaurowanej lokomobili parowej pro-
dukcji zakładów H. Cegielskiego z 1919 r. o nawie Hipolina. Poza 
znanymi już i cieszącymi się dużą popularnością wśród zwie-

dzających pokazami i stanowiskami interaktywny-
mi będzie można skorzystać z atrakcji przygotowa-
nych specjalnie na imprezę jubileuszową. Należy do 
nich prezentacja pracowni i warsztatów konserwa-
torskich, gdzie będzie można zapoznać się ze sposo-
bami i metodami konserwacji m.in. drewna, metalu, 
ceramiki i skóry. Niejako „na oczach” zwiedzających 
będzie przeprowadzony pokaz renowacji samolotu 
M-15 Belphegor, który zostanie wyeksponowany na 
nowej wystawie stałej Agrolotnictwa. Zostaną także 
ukazane sezonowe prace polowe z wykorzystaniem 
tradycyjnego zaprzęgu wolego i końskiego oraz pra-
ca tych zwierząt w zabytkowym kieracie. W ramach 
chowu i hodowli zwierząt gospodarskich pokażemy 
prace pielęgnacyjne w postaci korekcji kopyt i pod-
kuwania koni oraz strzyżenia owiec. Pod opieką 
Głównego Inwentaryzatora Zbiorów będzie można 
zwiedzić wybrany magazyn gdzie przechowywane 
są zabytkowe eksponaty i dowiedzieć się jak wy-
gląda codzienna opieka nad nimi, czyli zasłużona 
emerytura muzealna. Tylko w dniu imprezy będzie 
można zobaczyć specjalnie przygotowaną wystawę 
starodruków i innych cennych pozycji książkowych 
oraz archiwaliów ze zbiorów Muzeum. Nie zabraknie 
także licznych pokazów pracy twórców ludowych 
i rzemieślników m.in.: kowala, kołodzieja, garncarza 
czy wikliniarza. Szczególne atrakcje będą czekać na 

dzieci: dwa place zabaw, w tym typowo wiejski z możliwością za-
bawy na sianie. Ponadto dawne zabawy i zabawki ludowe, wyle-
wanie świeczek figuralnych z wosku pszczelego, wyrób wycina-
nek, tradycyjnych wianków, malowanie zwierzątek drewnianych, 
które będzie można zabrać na pamiątkę, a także wata na paty-
ku i wiejskie smakołyki. W tym dniu przeprowadzonych zostanie 
wiele konkursów quizów i zabaw z nagrodami, a czas umilą wy-
stępy zespołów ludowych, takich jak m.in. kapela Po Zagonach.  

Małgorzata Pietrzak

50 atrakcji 
na 50-lecie Muzeum

Impreza jubileuszowa
z cyklu „PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚCI”

st. kustosz, kierownik Działu Edukacji i Wydawnictw
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z y g z a k i e m

 Gospodarcza spójność  
daje rezultaty 

Szóste sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie spójno-
ści gospodarczej, społecznej i terytorialnej wykazuje, że polityka 
spójności UE przyczynia się do osiągnięcia celów strategii Europa 
2020 związanych ze wzrostem gospodarczym poprzez tworzenie 
nowych miejsc pracy i zmniejszanie nierówności w całej Europie. 
Mając na uwadze perspektywy na lata 2014-2020, w sprawozda-
niu przedstawiono w jaki sposób inwestycje będą koncentrowały 
się na kluczowych obszarach, takich jak efektywność energetycz-
na, zatrudnienie, włączenie społeczne oraz MŚP czyli Małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, w celu uzyskania maksymalnych korzyści 
z inwestycji dla obywateli.

W sprawozdaniu dokonano analizy sytuacji Unii w zakresie 
spójności i podkreślono wyzwania, z jakimi borykają się władze 
krajowe, regionalne i lokalne w przezwyciężaniu skutków kry-
zysu finansowego i gospodarczego. W szczególności stwierdzo-
no, że unijna polityka spójności pozwoliła na złagodzenie zna-
czącego spadku inwestycji publicznych, dostarczając zasobów 
niezbędnych do inwestycji w wielu krajach członkowskich oraz 
przyczyniając się do stworzenia niezwykle ważnej stabilności fi-
nansowej, która pomaga w przyciąganiu prywatnych inwestycji.

Inwestycje w  ramach unijnej polityki spójności w  latach 
2007-2013 przyniosły trwałe rezultaty. Stworzono około 600.000 
nowych miejsc pracy, wsparto 80.000 nowych przedsiębiorstw, 5 
mln osób uzyskało dostęp do sieci szerokopasmowej, a 3,3 mln 
osób skorzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę pitną. Po-
nadto 5,7 mln osób poszukujących pracy otrzymało pomoc w jej 
znalezieniu, a kolejne 8,6 mln skorzystało ze wsparcia ukierunko-
wanego na uzyskanie kwalifikacji.

Rekordowy rok dla Erasmusa
Z  roku na rok, Erasmus staje się coraz bardziej popular-

ny. W roku akademickim 2012/2013 w wymianie udział wzięło 
270 tysięcy studentów. Liczba ta z pewnością wkrótce wzrośnie, 
w związku z poparciem przez Parlament Europejski nowej, rozbu-
dowanej i lepiej finansowanej odsłony programu, która od wrześ-
nia nazywana będzie Erasmus+. Dokąd wyjeżdżają studenci? Któ-
ry z krajów jest najbardziej aktywny w wymianach.

Ustanowiony w 1987 roku, program Erasmus stał się jednym 
z największych sukcesów UE. W ciągu 27 lat, w wymianie wzięło 
udział ponad 3 miliony studentów.

Rok akademicki 2012/2013 był rekordowy. Na studia za 
granicę wyjechało 270 tysięcy osób, co oznacza 6-procentowy 
wzrost w porównaniu z rokiem 2011/2012. Jeden na pięciu stu-
dentów (55 tysięcy) zdecydował się na podjęcie pracy za granicą 
w ramach programu. To oznacza wzrost o 16 procent. Kraje naj-
częściej wybierane przez studentów to: Hiszpania, Niemcy i Fran-
cja. Jeśli chodzi o liczebność „delegacji” studentów na wymianie, 
prym wiodą Hiszpanie. Wyjechało ich 40 tysięcy. Za nimi plasują 
się Niemcy, Włosi i Polacy. Naszych studentów wyjechało 16 ty-
sięcy, z czego prawie 3 tysiące do Hiszpanii.

Średnia wysokość grantu, przeznaczonego na częściowe po-
krycie kosztów życia za granicą to 272 euro/miesiąc, czyli o 9 pro-
cent więcej niż rok wcześniej. Niektórzy studenci otrzymują nieco 
więcej, dzięki działającym w części państw członkowskich spe-
cjalnym funduszom.
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W  drugiej edycji konkursu „Markowy 
Samorząd” gmina, której jest Pan wój-
tem, otrzymała wyróżnienie nie bez po-
wodu. Co Pana zdaniem przyczyniło się 
do tego?

Kapituła rankingu analizuje nie tylko 
całokształt funkcjonowania gminy i stan-
dardy, które stosujemy w  administracji. 
Oceniano także komfort życia mieszkań-
ców, ponieważ najważniejszym efektem 
działalności samorządów powinno być 
tworzenie dla lokalnej społeczności jak 
najlepszych warunków zamieszkania. Dla-
tego wszelkie inicjatywy, które podejmuje-
my, służą osiągnięciu głównego celu – po-
prawie jakości życia. 
Jakie elementy, poza atrakcyjną loka-
lizacją gminy, szybkim dostępem do 

autostrady, połączeniami kolejowymi 
i  lotniczymi, wpływają na to, że  moż-
na nazwać Tarnowo Podgórne „gminą 
przedsiębiorców”?

Na pewno jest wiele argumentów po-
wodujących, że takie określenia padają. Od 
lat tworzymy dobry klimat dla inwestorów. 
Dziś na naszym terenie funkcjonuje blisko 
trzy i  pół tysiąca firm rodzinnych. Staty-
stycznie rzecz ujmując, co druga rodzina 
jest związana z  taką właśnie firmą. Gmi-
na liczy 23 tys. mieszkańców, świadczy to 
o ich aktywności i przedsiębiorczości. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych 
zaczęliśmy tworzyć odpowiednie warunki 
dla lokowania w gminie dużych podmio-
tów gospodarczych, także zagranicznych. 
Z  sukcesem – wówczas prawie połowa 
inwestycji zagranicznych w powiecie po-
znańskim miała miejsce właśnie w Tarno-
wie Podgórnym. To nadało nam nowy wi-
zerunek. Przez ostatnie dwadzieścia lat 
ponad dwieście dwadzieścia firm z kapi-
tałem zagranicznym zainwestowało u nas 
około miliard dolarów. Dzisiaj jesteśmy naj-
większym rynkiem pracy w poznańskiej 
strefie podmiejskiej. 
Noblesse oblige, są Państwo, poprzez 
swoją silną pozycję, zobligowani do co-
raz lepszych działań. Jakie plany na naj-
bliższą przyszłość?

N a d a l  p r z y-
wiązujemy ogrom-
ną wagę do two-
rzenia i rozwijania 
relacji z  przedsię-
biorcami,  wsłu-
chując się w  ich 
oczekiwania. Przy-
gotowujemy ko-
lejne tereny inwe-
stycyjne i obszary 
współpracy, dążąc 
do tego, by  wy-
różnić się wśród 
wielu, często po-
dobnych, ofer t. 
Cieszy mnie zatem 

opinia, iż Tarnowo Podgórne jest mekką 
przedsiębiorczości. 
W  tym roku przypada 25. rocznica wy-
borów czerwcowych oraz 10-lecie obec-
ności Polski w Unii Europejskiej. Jak te 
wydarzenia wpłynęły na obraz Tarnowa 
Podgórnego? 

Przemiany społeczno-gospodarcze, ja-
kie zaszły na początku lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku to początek zmian 
w  naszej gminie. Po 25 latach z  gminy 
rolniczej staliśmy się przykładem nowo-
czesnego samorządu, który rozwija się 

z  zachowaniem równowagi pomiędzy 
komfortem życia mieszkańców a stymulo-
waniem przedsiębiorczości. 

Przystąpienie do Unii to kolejny istotny 
moment dla społeczności lokalnych, takich 
jak nasza. Mam na myśli nie tylko możliwo-
ści dofinansowania różnych zadań realizo-
wanych przez gminę. Ważne jest również 
unijne wsparcie kierowane do przedsię-
biorców, a ponieważ jest ich u nas wielu, 
mogli się rozwijać i  budować przewagę 
konkurencyjną. 

Dziesięć lat temu znaleźliśmy się w jed-
nej rodzinie europejskiej, mamy otwarte 
granice, dostęp do różnych dóbr poza gra-
nicami naszego kraju. Młodzież otrzymała 
możliwość kształcenia się za granicą, zdo-
bywania nowych doświadczeń i umiejętno-
ści, które z sukcesem wykorzystuje w Polsce.
Co z  kulturą? Jakie inicjatywy u  Pań-
stwa?

Kultura jest dla nas bardzo istotna. Na 
to działanie przeznaczamy duże środki 
z budżetu. Organizujemy warsztaty, kon-
certy, spotkania adresowane do różnych 
grup wiekowych, ze szczególnym nasta-
wieniem na młodzież. Ponadto w  gmi-
nie działają chóry, dwa zespoły folklory-
styczne, dwie orkiestry oraz szereg grup 
teatralnych. Warto wspomnieć o jednym 

Mekka

Z wójtem gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeuszem Czajką rozmawia Merkuriusz

przedsiębiorczości
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z teatralnych przedsięwzięć jakim jest „Te-
atr w Każdej Wiosce”. Dwa lata temu pod-
jęliśmy decyzję o uruchomieniu Samorzą-
dowej Szkoły Muzycznej, która cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. 
To świetna inicjatywa.

Tak, a  podkreślę, że  każdego roku, 
podczas naboru, chętnych jest trzy razy 
więcej niż miejsc. To był strzał w dziesiąt-
kę. Cieszę się, że placówka daje dużą szan-
sę naszym dzieciom na zdobycie nowych 
umiejętności.
Zespół Pałacowo-Parkowy w  Jankowi-
cach, jak wiadomo, wymaga renowacji. 
Czy są już jakieś plany związane z polep-
szeniem stanu tego miejsca? I co z dwo-
rem Plucińskich w Lusówku? Czy gmina 
o tym myśli?

Tak, oczywiście. Zawsze trzeba roz-
ważyć, jaki kierunek działań obrać, skąd 
pozyskać środki. W pierwszej kolejności 
czyniliśmy próby, żeby uzyskać dofinanso-
wanie na rewitalizację pałacu w Jankowi-
cach. Niestety nie znalazły się źródła, które 
by to umożliwiły, dlatego zdecydowaliśmy 
się poszukać partnera prywatnego. Zainte-
resowany podmiot się pojawił, podpisali-
śmy umowę, jednak wspólnik nas zawiódł 

– zapisy porozumienia nie są realizowane. 
W związku z tym jesteśmy na etapie odzy-
skiwania pałacu i nie wykluczam, że może 
w przyszłości zostanie on przeznaczony na 
cel publiczny. Jeśli nasze plany się powiodą, 

wówczas, już z własnych funduszy, będzie-
my go odnawiać. 

Natomiast dwór w  Lusówku ma już 
swoje przeznaczenie. Po części będzie tzw. 
domem wiejskim służącym mieszkańcom, 
a  po części powstanie tam Przychodnia 
Zdrowia, co również ma służyć mieszkań-
com. Chcemy przywrócić temu obiektowi 
też pewne elementy architektoniczne, któ-
re w międzyczasie zostały usunięte. Dzięki 
tym działaniom jego kształt i wielkość zo-
staną zachowane, a dwór nabierze blasku. 
Realizacja naszych planów rozpocznie się 

niedługo, prawdopodobnie już w  przy-
szłym roku. 
Za Państwem Dni Gminy, związane też 
z festynem radiowej Jedynki „Lato z Ra-
diem”. Czego jeszcze można oczekiwać 
na wakacje? 

Festyn z udziałem „Lata z Radiem” spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem. Szacu-
je się, że uczestniczyło w nim około dzie-
sięć tysięcy osób – jak wiadomo ta audycja 
nieustannie cieszy się sympatią słuchaczy, 
ponadto zaproponowaliśmy niezwykle 
atrakcyjny program na scenie. Festyn po-
łączyliśmy z obchodami Dni Gminy. Poza 
mieszkańcami regionu, zawitali do nas 
również nasi partnerzy zagraniczni, którzy 
uczestniczyli w konferencji na temat dzia-
łań samorządowych na rzecz rodzin. 

Przed nami jeszcze dwie duże im-
prezy plenerowe, tym razem w Lusowie 
23 sierpnia Festiwal Bluesowy BLusowo, 
a dzień później Dożynki Gminne połączo-
ne z Powiatowym Przeglądem Zespołów 
Folklorystycznych. 

Takie przedsięwzięcia są bardzo waż-
ne, ale równocześnie zachęcamy – nie tyl-
ko w wakacje – do aktywnego wypoczyn-
ku. Dlatego budujemy boiska sportowe, 
ścieżki rowerowe, instalujemy urządzenia 
parkowe, na przykład siłownie zewnętrzne. 
Do końca bieżącego roku powinna zostać 
zakończona również budowa Parku Wod-
nego Tarnowskie Termy. 

O  gminie stanowią przede wszystkim 
jej mieszkańcy, na stronie internetowej 
pojawiają się bardzo różne pytania. Czy 
zdarzają się problemy, na które trudno 
znaleźć dobrą odpowiedź?

Poprzez stronę internetową i zakładkę 
„Zadaj Pytanie Wójtowi” staram się utrzymy-
wać kontakt z mieszkańcami, odpowiadać 
na ich pytania. Reaguję na każde, które po-
rusza jakiś konkretny problem. Nie wdaję 
się w polemikę, ponieważ celem nie jest 
tworzenie forum internetowego, a odnie-
sienie do konkretnych sytuacji. 

Już niebawem w  Szreniawie w  Wielko-
polskim Parku Narodowym odbędzie 
się Rajd Rodzinny. Ciekawa inicjatywa. 
Czy weźmie Pan w niej udział? 

Niewykluczone. Uczestniczę we wszyst-
kich wydarzeniach, które mają miejsce 
u nas, ale korzystam również z zaproszeń 
z zewnątrz. Być może także Rajd Rodzinny 
zmieszczę w swoim kalendarzu.
Skoro o  wydarzeniach nie związanych 
z  pracą mowa… Za oknem połowa lata, 
co z  urlopem wójta Tarnowa Podgórne-
go? 

Jestem już po urlopie. Od kilku lat spę-
dzam go w nieco specyficzny sposób – wy-
jeżdżam na wyprawy motocyklowe. Jest to 
wyjazd jednoosobowy, nie z grupą. W tym 
roku zaplanowałem sobie trasę szlakiem 
pięciu stolic. Byłem w krajach nadbałtyc-
kich na Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, 
oczywiście włącznie z Warszawą. W ciągu 
dziewięciu dni przejechałem trzy i pół ty-
siąca kilometrów. Sporo zwiedziłem i wró-
ciłem zadowolony. 
Gratuluję pomysłu i  przede wszystkim 
odwagi. Może przydałaby się jednak ja-
kaś pasażerka?

Miejsce dla pasażera było zajęte przez 
bagaże. To taki, powiedziałbym, harcer-
ski styl podróży. Zatrzymywałem się na 
kempingach, miałem namiot i  wszystko, 
co niezbędne do noclegowania w plene-
rze. Praktycznie każdą noc spędziłem w in-

nym miejscu, co wymagało nieustannej 
mobilizacji. 
Jak jeszcze spędza Pan wolny czas? Kino, 
lektura książek? 

Do kina chodzę najczęściej w okresie 
jesienno-zimowym. Jeśli chodzi o  lektu-
rę, to czytam raczej książki specjalistyczne, 
związane m.in. z  zarządzaniem, rozwija-
niem kompetencji managerskich, budowa-
niem autorytetu lidera. Takie pozycje mam 
w swojej bibliotece. Po literaturę piękną 
sięgam niestety rzadziej, chociaż z dużą 
przyjemnością. 

Tarnowo Podgórne

Wizualizacja Tarnowskich Term

Zdjęcia udostępnione przez  
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
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Pierwszy Międzynarodowy Festi-
wal Kultury Leśnej i Łowieckiej w Go-
łuchowie odbył się w roku jubileuszu 
90-lecia Lasów Państwowych. Jest to 
ważny rok dla wszystkich leśników 
w Polsce i chcieliśmy go uczcić w spo-
sób szczególny, muzycznie – powie-
dział dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie Benedykt Roźmiarek.

Wraz z  nadleśnictwami z  połu-
dniowej Wielkopolski – Antonin, Gro-
dziec, Kalisz, Przedborów, Syców i Le-
śnym Kompleksem Promocyjnym Lasy 
Rychtalskie, przy wsparciu finanso-
wym Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego, Stowarzyszenia Przedsię-
biorców Leśnych im. M. Wierzbickiego 
w Gołuchowie oraz sklepu myśliwskie-
go Colt w Kaliszu, zorganizowaliśmy 
konkurs sygnalistów myśliwskich oraz 
muzyki myśliwskiej. Przygotowaliśmy 
też dodatkowe atrakcje m.in. pokaz 
szkolenia psów, gdzie można było za-
poznać się z technikami dotyczącymi 
nauki posłuszeństwa oraz obrony. Była 
to mamy nadzieję bardzo ciekawa lek-
cja dla każdego posiadacza czworo-
noga. Drugi pokaz – ptaków łowczych, 
cieszył się również ogromnym powo-
dzeniem. Sokolnicy z Lęborka prezen-
towali swoich podopiecznych: sokoła 
wędrownego, białozora, raroga gór-
skiego, jastrzębia Harrisa i puchacza 
europejskiego. Każdy mógł z  bliska 
przypatrzeć się i  zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z drapieżnikiem na ręce. Odwie-
dzający stoiska edukacyjne dowiedzie-
li się, jak wyglądają tropy zwierząt czy 
poroża jeleniowatych. Nagrody cze-
kały na tych, którzy chcieli sprawdzić 
swoją wiedzę o lesie. Nie lada atrakcją 
były także prezentacje wabienia jeleni 
w wykonaniu członków Klubu Wabia-
rzy Jeleni i leśników z Nadleśnictwa Ka-
lisz. Przy użyciu różnych rekwizytów np. 
muszli wabiarz naśladuje głos jelenia 

– byka w sile wieku, starego, bądź też 
pokonanego w walce. Tego dnia moż-
na było zwiedzić nieodpłatnie jedyne 
w Polsce Muzeum Leśnictwa. Z tej oka-
zji skorzystało blisko sześćset osób. 

Muzyka inspirowana lasem, przy-
rodą, łowami jest ważną częścią kul-
tury i tradycji silnie zakorzenioną w le-
śnictwie. Dlatego też chcielibyśmy, by 
festiwal odbywał się cyklicznie, by te 
piękne dźwięki sygnałówek jeszcze 
rozbrzmiewały w  scenerii gołuchow-
skiego parku.

Merkuriusz oczywiście trzyma za 
ten cel mocno kciuki!

fot. Patryk Ortell

Muzyka 
inspirowana 
lasem
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Piękny, stylowy, drewniany dom, 
o powierzchni 360 m² na działce budow-
lanej o powierzchni 771,00 m², w najbliż-
szej okolicy Zakopanego, który de facto 
składa się z dwóch odrębnych nierucho-
mości. Istnieje też możliwość podzie-
lenia budynku na cztery samodzielne 
apartamenty.

Położony w  doskonałej lokaliza-
cji. Dogodny dojazd do głównej drogi 
prowadzącej do Zakopanego i  Krako-
wa, również do Bukowiny i na Słowację 
przez Łysą Polanę. Zbudowany w  wy-
sokim standardzie z najwyższej jakości 
materiałów, drewniano-murowany. Bu-
dynek składa się z 3 kondygnacji i posia-
da 2 odrębne wejścia, 2 klatki schodowe, 
2 łazienki, 2 kuchnie – w jednej mieści się 
stylowy piec kaflowy, 10 pokoi, w  dol-
nym salonie otwarty kominek, trzy piwni-
ce (w dwóch piece). Na podłogach atrak-
cyjna drewniana mozaika parkietowa.

Powierzchnia domu wynosi 360 m², 
w tym 70 m² do wykończenia (wprawio-
ne okna, częściowo zgromadzony mate-
riał) oraz 20 m² strychu. Ogrzewanie na 
olej opałowy piecem marki Viessmann 
(3 zbiorniki na paliwo po 1000 l) oraz pie-
cem na ekogroszek. Istnieje również mo-
żliwość podłączenia do geotermii! 

Pięć lat temu zostało wykonane 
nowe pokrycie dachowe gontem po-
dwójnym impregnowanym. Na dachu 
znajduje się instalacja odgromowa oraz 
drabinki śniegowe.

Budynek posiada wszystkie instalacje, 
w tym: elektryczną, wod.-kan., c.o. oraz 
RTV/SAT/INTERNET. Doskonale nadaje 
się choćby pod wynajem apartamentów.

Działka uzbrojona: woda z wodocią-
gu (oraz studnia używana tylko do pod-
lewania ogrodu), kanalizacja (dodatkowo 
szambo wybrane, nieużywane od 13 lat), 
przyłącze elektryczne kablowe ziemne, li-
nia telefoniczna, ogrodzenie, starodrzew 
i drzewa owocowe, wolnostojący garaż 
na jedno auto.

Miejsce zaciszne i spokojne. Halny ła-
godniejszy niż w Zakopanem. 

W pobliżu przystanek PKP, bus, skle-
py, wyciągi narciarskie. 

Redakcja poleca dom na sprzedaż

Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją: 
+48 501 180 575 lub +48 61 866 78 58

Cena bardzo atrakcyjna. Dla obecnych 
właścicieli ważny jest szybki czas sprzedaży!



Podstawą tekstu dramaturgicznego jest dialog posta-
ci, ale w formule „teatru otwartego”, poszukującego, 
mieści się dialog z publiczno-
ścią lub jakaś forma interakcji. 
Zacierają się granice między te-
atrem a życiem o czym nieraz 
przekonaliśmy się biorąc udział 
w rozmaitych spektaklach po-
litycznych. Może dlatego na 
otwarcie XXIV edycji festiwalu 

„Malta” w poniedziałek 9 czerw-
ca, wybrano publiczną debatę 
poświęconą politycznemu bi-
lansowi 25-lecia, jak twierdzą 
radykalni wstecznicy, częścio-
wo wolnych wyborów. Może 
to był zgniły kompromis, ale 
doprowadził skutecznie do de-
mokratycznych przemian. 

 
Idiom tegorocznej „Malty” zaty-
tułowano „Ameryka Południowa: 
Mieszańcy/Latin America: Mesti-
zos” i  z  tej okazji zaproszono arty-
stów z Ameryki Południowej. Raczej 
w sensie kulturowym niż geograficz-
nym, bowiem kurator idiomu Rodri-
go Garcia mieszka i pracuje w Hisz-
panii, choć jest Argentyńczykiem. 
Niezmiennie mam kłopot z  idioma-
mi maltańskimi, bo  mam wrażenie, 
że pomysłodawcy tej formuły nie do 
końca rozumieją sens terminu. Idiom, 
to coś z natury rzeczy nieprzekładal-
nego, nie do wytłumaczenia, każdy 
język i każda kultura ma swoje idio-
my, które można sobie przyswoić 
i ewentualnie stosować, powtarzać, 
ale przenieść się nie da, co najwyżej 
można szukać we własnej kulturze 
odpowiednika. Z  terminem „mesti-
zo” – mieszańca, sami Latynosi mają 

kłopot, co ujawniło się 
w trakcie spotkań z arty-
stami i badaczami kultu-
ry południowoamerykań-
skiej. 

Hasło Mestizo/Miesza-
niec jest metaforą utopii, 
idei spotkania, rozmowy, 
konfrontacji, zniesienia róż-
nic kulturowych, rasowych 
i etnicznych. Za tą wyide-
alizowaną wizją kryje się 
jednak skomplikowana 

rzeczywistość – nierównomierny podział dóbr i wielkie nierówno-
ści społeczne. Nawet w wieloetnicznej Brazylii „kolorowe” są głów-
nie przedmieścia, elita wciąż pozostaje biała. Szczególnie margi-
nalizowana jest ludność rdzenna. Indianie są w krajach Ameryki 
Łacińskiej pozbawiani praw, a lokalne języki zanikają. Dyskutowali: 

Bogumiła Lisocka-Jaegerman, Justyna Olko, 
Mariusz Kairski.

Punktem wyjścia rozmowy poświęconej 
dwudziestowiecznej historii krajów Ameryki 
Łacińskiej była analiza lustrzanej relacji mię-
dzy historią ruchów lewicowych w Polsce, 
a prawicowymi dyktaturami w krajach tamte-
go regionu. Zapytamy o dziedzictwo ruchów 
lewicowych lat 60. i 70. i ich wpływ na struk-
tury społeczno-ekonomiczne Chile, Argenty-
ny, Brazylii czy Meksyku po wyjściu z dyktatur 
prawicowych. Na ile były one próbą odcięcia 
się od kolonialnej przeszłości, wydobycia się 
z biedy i uzależnienia od Zachodu? Na ile na-
sza polska historia wpływała na ocenę tych 
ruchów usiłowali odpowiedzieć: Suely Rol-
nik, Mario Galdamez, Jarosław Gugała, Adam 
Leszczyński. Artystycznym rozwinięciem tej 
debaty był spektakl AMAPOLA PRADA La 
Revolución. 

TEATR STREFA CISZY przedstawił perfor-
mance „Autobus re//mix”. Pamiętam akcje 
teatralną „Akademi Ruchu” pod tym samym 
tytułem. Grupa aktorów w pozach charakte-

rystycznych dla pasażerów autobusu 
zastygła w bezruchu na dwa kwadran-
se, niczym rzeźba będąca zbiorowym 
portretem Polaków doby PRLu. Tym 
razem aktorzy zaprosili nas do innej 
podróży i przez dwa kwadranse atako-
wali śmiechem. Prawdopodobnie było 
to zaproszenie do interakcji, ale  pu-
bliczność była raczej zdezorientowa-
na. Zaprotestować nie wypada, pocze-
kajmy na rozwój akacji, ale nic się nie 
zdarzyło więcej. Czy śmiać się z nimi, 
a może będzie to zakłócenie artystycz-
nego zamiaru. Może się oburzyć, zare-
agować gwałtownie, albo zwyczajnie 

wyjść w trakcie. Aktorzy wyszli wcześniej. 
Każda generacja artystów prezentuje własną interpretacje kla-

syków. Radosław Rychcik w poznańskim „Teatrze Nowym” wysta-
wił „Dziady” w wersji uwspółcześnionej, z pominięciem wątków 
patriotycznych, eksponując metamorfozę Gustawa. Obrzędowość 

„Dziadów”, pragnienie wielkiej miłości i bluźnierstwo, jako pyta-
nie o sens życia, to aktualne wyzwania dla współczesnego widza, 
a cała narodowa martyrologia to już muzeum (?...).

Aktor „Teatru Ósmego Dnia” Tadeusz Janiszewski zaprosił na 
próbę otwartą monodramu „Egzorcyzmy”. Na widowni sami sta-
rzy znajomi, wypróbowana publiczność zespołu, co zapewniało 
kameralną, niemal familiarną atmosferę. Pokaz poprzedziła długa 
i pokrętna eksplikacja aktora, z której mgliście wynikało dlaczego 
egzorcyzmy tak fascynują artystę. Zaprezentował kilka scenek ilu-
strujących skutki opętania o charakterze groteskowym. Pozostaje 
mieć tylko nadzieję, że ostateczny spektakl pokaże pogłębioną re-
fleksje nad tematem. Od kilku lat niepokojąco rośnie liczba egzor-
cystów. Jeszcze do niedawna kościół był sceptyczny co do liczby 

 
 

Andrzej Wilowski
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faktycznych opętań i nie wiadomo, czy ule-
ga presji zapotrzebowania społecznego na 
tego rodzaju usługę, czy posługę duchową, 
czy jest to symptom kryzysu, słabej odporno-
ści człowieka wobec spraw, których nie potrafi ogarnąć. Nie wiado-
mo, czy to zatrudnienie dla kapłanów, czy raczej potrzeba zaintere-
sowania się zdrowiem psychicznym współczesnych społeczeństw. 
Jedno jest pewne, w świecie zdegradowanych wartości odżywa 
potrzeba wiary, nawet jeśli jest to wiara w siły nieczyste.

Spektakle Teatru Porywaczy Ciał są wypowiedziami autono-
micznymi, totalnymi. Twórcy nie interpretują literatury, lecz po-
sługują się własnym tekstem, a  także odpowiednio wkompo-
nowanym w strukturę spektaklu cytatem literackim, filmowym, 
muzycznym. Powstały efekt jest wynikiem ich obserwacji, potrzeb, 
doświadczeń. Ironicznie i z dystansem komentują „nowy wspania-
ły świat”. Akceptują i oswajają nową rzeczywistość, bawiąc się jej 
możliwościami, ale widzą w niej również istotne zagrożenia.

Współczesny teatr, nie tylko ten eksperymentalny, dosłownie 
pojmuje hasło „wszystko jest teatrem” i konsekwentnie zaciera gra-
nice między sztukami wizualnymi, filmem, plastyką, performance, 
tańcem, muzyką, a inspiracji częściej poszukuje w tekstach kultu-
ry, komunikatach prasowych, chętniej sięga po reportaż, niż dra-
mat. W pewnym sensie konsekwencją tego jest „Generator Malta”. 
Programowo kojarzy się od pewnego czasu z Placem Wolności, 
gdzie spotykają się artyści z publicznością, ale też jest to miejsce 
akcji artystycznych, warsztatów, dyskotek i biesiad. Generator ma 
generować nie tylko pomysły, ale i kreatywność społeczną, eduka-
cyjną, promieniować energią na całe miasto. Niestety nie udaje się 
to do końca i zajęcia w „Generatorze” mają raczej charakter elitarny. 
Ci, którzy pamiętają starsze edycje „Malty” tęsknią za spektaklami 
ulicznymi, masowymi widowiskami i wszechobecnością festiwalu 
w przestrzeni miasta. 

W piątek 27 czerwca miał być zagrany spektakl „Golgota Picnic” 
autorstwa Rodriga Garcii. Spektakl odwołano, a zamiast tego na 
Placu Wolności odbyła się debata o wolności wypowiedzi w sztu-
ce, którą poprowadził Jacek Żakowski, a udział wzięli: Rodrigo Gar-
cia – reżyser „Golgota Picnic”, Filip Berkowicz – dyrektor festiwali 
Sacrum Profanum i Misteria Paschalia, Beata Chmiel – Obywatele 
Kultury, Hugo de Greef – European Festivals Association, Krzysz-
tof Materna, Michał Merczyński, prof. Krzysztof Podemski – socjo-
log, prof. Andrzej Wirth – krytyk teatralny i tłumacz. Polscy akto-
rzy odczytali fragmenty przekładu 
dramatu, aby przekonać zgroma-
dzonych, że  choć bulwersujący, 
to w żadnym wypadku nie obra-
żający niczyich uczuć, zwłaszcza 
religijnych, jak chcieli to widzieć 
protestujący. Oburzeni możliwo-
ścią wystawienia spektaklu, choć 
go nie znali. Spektakl odwołano, 
a mimo to przed Zamkiem, gdzie 
miał być wystawiony, odbyła się 
demonstracja przeciw sztuce, po 
czym nastąpił przemarsz na Plac 
Wolności, aby  uniemożliwić też 
debatę o wolności. 

Zadałem sobie trud zapoznania się z tekstem, który był podsta-
wą wystawienia sztuki, a była też możliwość obejrzenia rejestracji 
wideo spektaklu z innych miejsc. W sposób drastyczny, czasem 
z pogranicza kiczu i burleski autor dramatu konfrontuje sacrum 
z hedonistyczną kulturą mas wyznawców. To raczej akt oskarżenia 
współczesnych, oddalających się od wartości, przeżywających, czy 
używających życia w sposób mało godny i obrzydliwy. W tej rze-
czywistości nie ma miejsca dla uświęcenia cierpienia, współczesną 
Golgotą jest konsumpcjonizm. Oczywiście to moja interpretacja... 

i można się z nią nie zga-
dzać, ale na dialog nie li-
czę, bowiem protestują-
cy nie chcą dialogu, tylko 
chcą mieć racje. Zastana-
wia mnie tylko w tym wszystkim pewna niekonsekwencja, z jed-
nej strony chcemy bronić wartości duchowych, ale dla ich realiza-
cji pozostawiamy jedynie płytką i kiczowatą obrzędowość. Sztuka 
nie powinna odwoływać się do sacrum, nawet motywów z tradycji 
i historii wiary, ma być przyjemna, a nie obraźliwa, czy bulwersu-
jąca, znaczy się hedonistyczna. Mam wrażenie, że picnic odwoła-
no, a Golgoty nie. 

Finałowy koncert w niedziele 29 czerwca Damona Albarna 
wieńczył cykl maltańskich prezentacji muzycznych. W tej edycji 
dominowała muzyka rozrywkowa i o  ile trudno znaleźć kogoś, 
nawet melomana, który by nie cenił latynoskich rytmów, ekspre-
sji i inwencji w muzyce rozrywkowej z pogranicza folkloru, jazzu 
i popu, niestety reprezentacja latynowska muzyczna była słaba. 
Publiczność świetnie się bawiła na kursach salsy, czy latino disco, 
mnie jednak takie nutki preparowane, syntetyczne i przewidywal-
ne nie bawią.

Występ Damona Albarna z nowym zespołem, założyciela for-
macji „Blur” i „Gorilaz”, eksperymentatora muzyki popularnej, po-
szukującego, choć wycofanego, nie zapowiadał się szczególnie 
atrakcyjnie. Jego ostatnia autorska płyta wyciszona, pełna wyra-
finowanych brzmień, pomysłowych aranżacji, jest wysokiej pró-
by towarem rozrywkowym, ale nie porywającym. Zaskoczenie 
było spore, kiedy zaprezentowano dwadzieścia piosenek wybra-
nych z wszystkich okresów kariery Damona Albarna złożyło się 
na energetyczny koncert. Zespół nie odtwarzał efektów studyj-
nych, ale grał żywiołowo, jak na koncert rockowy przystało. Roz-
maitość gatunkowa, od brit popu, po ostry rock, od ballady po 
popowe piosenki zachwyciły publiczność, która też żywiołowo re-
agowała. Wiem to nie od dziś, że artysta sprawdza się na koncer-
tach, ale rzadko, jak w tym przypadku na koncercie jest ciekawszy 
niż na płycie.

Festiwale przemijają, wszak święta nie mogą trwać w nieskoń-
czoność, a wrażenia pozostają, oraz teksty 
programowe, notatki z wystąpień, paneli, 
debat, do których warto Jeszcze powrócić, 
o ile czytelnik jest skłonny do dialogu. 
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Niestrudzenie 
walczę w obronie rozumu 

i jak do tej pory same porażki. 

Z tymi nagraniami – nie wiem dlaczego matoły mówią „taśma-
mi”, wszak epoka taśmy magnetofonowej skończyła się dwadzie-
ścia lat temu, więc skąd ten ośli upór – mam kłopot. Afera jest, 
ale jakby jej nie było. Myślę, że trafne jest to, co jeden publicysta 
w Niemczech napisał o Merkelowej, że jest „teflonowa” w odniesie-
niu do Tuska. Chłopaki w knajpie niezłą pieczeń wysmażyli i czuć 
spalenizną, ale do Donalda też nic nie przywiera.

Można iść tropem literackim i uznać, że to spisek kelnerów. 
Wszak ile kelner potrafi namieszać w historii świata, napisał Hrabal 
w „Obsługiwałem angielskiego króla”. W uprzedniej epoce ogól-
nie wszystkiemu byli win-
ni kelnerzy i nie wiadomo, 

czy dlatego, że cenzura nie 
pozwalała pisać źle o  in-
nych zawodach, czy dlate-
go, że nie było na nich rady. 
W  słynnym skeczu „Ucz 
się, Jasiu”, kiedy Jan Kobu-
szewski grający hydrauli-
ka uczył adepta zawodu 
jak radzić sobie z upartym klientem, który w dodatku się czegoś 
domaga, zdesperowany klient nie znalazłszy innych argumentów 
w bezsilności wykrzyczał: „Pan jesteś kelner!”. Osobiście nie lekce-
ważyłbym tej grupy zawodowej, oni jeszcze pokażą, co potrafią. 

Można się odwołać do poetyki militarnej i tu przypomina mi 
się anegdota ze studium wojskowego, którą przytoczę. Na zaję-
ciach z wyposażenia bojowego żołnierza, omawiana była kwestia 
granatu ręcznego, budowa, przeznaczenie i działanie. Był model 
pokazowy, granat ćwiczebny. Kolega zapytał prowadzącego zaję-
cia, jaki materiał wybuchowy znajduje się w środku? Pan kapitan 
odpowiedział, że to tajemnica wojskowa. Wtedy kolega wyciągnął 

zawleczkę i zgodnie z instrukcją, przytrzymawszy łyżkę, 
podszedł do prowadzącego i zapytał co ma z nim zrobić, bo 

już syczy, kapitan zirytowany wykrzyczał: Nic nie syczy, w środku 
jest zwykły cement idioto! Student kładąc go na biurku: O to mi 
chodziło, dziękuję za prawdziwą informację. 

Do redakcji przyniósł „ktoś życzliwy” granat i wręczył go na-
czelnemu, uprzednio wyciągnąwszy zawleczkę i co on teraz sie-
rotka ma zrobić? Pytanie, czy Sylwester Latkowski mógł coś zro-
bić, odrzucić granat, sprawdzić, czy jest uzbrojony? Mam wrażenie,  
że mógł. Zastanawia mnie to, dlaczego inne redakcje granat odrzu-
ciły, który po drodze jednak nie eksplodował. Cała ta afera może 
być nie tylko końcem rządu Tuska, ale też wielką kompromitacją 
redakcji, gdyby miało się okazać, że podsłuchiwano na zlecenie 
Moskwy, czego wykluczyć się nie da. Nie ma też prostych analogii, 
jak pisał „The Economist” w artykule „Vistula Gate”. Tu chodzi oto, 
że nie wiadomo kto i dlaczego podsłuchiwał i jeszcze to nagrywał!

Wersja rosyjska mało prawdopodobna? Bynajmniej, uznano 
wprawdzie, że nie ma tam takich rewelacji, które mogłyby stano-
wić materiał dla szpiegów i dywersantów, ale treść i ton rozmów 
jest wystarczająco kompromitująca, aby wywołać skandal i kon-
sternację. Do Polski nie można wysłać „turystów” wyposażonych 
w „sklepach wędkarskich”, jak na Ukrainę, więc wrzuca się taki gra-
nat i niech go ktoś rozbroi. 

Pomysł godny MacLeana, czy Forsytha, albo Ludluma, ale hi-
storia już nie raz zaskakiwała prozaików o wielkiej wyobraźni 
i inwencji i być może ta historia ma wymiar całkiem nieprawdo-

podobny, którego dziś nie jesteśmy w stanie odkryć. Natomiast 
mechanizm destrukcji działa i są odpryski. W telewizji występu-
ją byli funkcjonariusze BOR-u i komentują co znaczył „syndrom 
sztokholmski” w wypowiedzi ministra Sienkiewicza, kiedy mó-
wił o służbach. Wychodzi na to, że to nie służby specjalne, tylko 
specjalnej troski. Oczywiście tymi wypowiedziami dla mediów 
niczego nie naprawią, a ja jako obywatel nic nie mogę na to po-
radzić, jedynie dowiaduję się, że nie działają tak, jak powinny.  

Co ja mam z tą rewelacją zrobić? Nie wiem. 
Analogicznie nie wiem, co mam zrobić z rewelacjami z podsłu-

chów. Teoretycznie powinienem niecierpliwie czekać nowych wy-
borów, no ale w pamięci mam recenzję Lecha Wałęsy, który zapy-
tany, czy powinny być przyspieszone wybory, odpowiedział, że nie,  
bo wybierzemy jeszcze gorszych. Ciągle jednak nie znam odpo-
wiedzi na pytanie, kto i jakimi narzędziami ma naprawić państwo 
rozmontowane tak, że odwołując się jeszcze raz do klasyka Wałęsy 
i jego konwencji, nieważne kto i czy z tylnego, czy przedniego sie-
dzenia tym samochodem pokieruje, skoro i tak nie ruszy, bo zepsuty. 
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