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Jak ja kocham ten Âlàsk!
prawdziwe oblicze Kamila Durczoka

Nie jestem dziewczynà Bonda
– wywiad ze Êwiatowà fotomodelkà Aleksandrà Rogowskà

Ze sztukà na dobre i na z∏e. Mi∏oÊç Gra˝yny K.

Nie myÊla∏em o sukcesie – wywiad z J´drzejem Wittchenem

Good Morning CHINA
– wywiad z ambasadorem Chiƒskiej Republiki Ludowej
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ROZK¸AD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2006-07 – OBOWIÑZUJE OD 29 PAèDZIERNIKA
ODLOTY Z POZNANIA

DO WYLOT PRZYLOT NR LOTU SAMOLOT CZ¢STOTLIWOÂå

Warszawa 05.50 06.50 LO3942 AT7 1 2 3 - 5 6 7
05.55 06.45 LO3942 E70 - - - 4 - - -
09.05 10.05 LO3958 AT7 1 - - - 5 - 7
09.05 10.05 LO3958 AT5 - - 3 - - 6 -
10.30 11.30 LO3946 J32 - - - 4 - - -
12.25 13.25 LO3948 AT5 - 2 - - - - -
13.25 14.25 LO3944 AT5 1 2 3 4 5 6 7
18.05 19.05 LO3950 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Frankfurt 07.40 09.35 LO401 / LH2281 AT5 1 2 3 4 5 6 7
12.35 14.30 LO363 / LH2275 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Monachium 07.00 08.45 LO369 / LH227 AT5 1 2 3 4 5 6 7
12.55 14.25 LH3171 / LO5367 DH4 1 2 3 4 5 6 7
17.05 18.35 LH3169 / LO5369 DH4 1 2 3 4 5 6 7
18.50 20.35 LO371 / LH2237 AT5 1 2 3 4 5 - 7

Kopenhaga 14.05 15.15 SK1756 DH4 1 2 3 4 5 - 7
Dublin 10.40 12.20 EI365 320 - 2 - - - - -

20.30 22.10 EI365 320 - - - - - 6 -
20.20 22.10 FR1975  * 738 - 2 - - - - -
20.40 22.30 FR1975 738 - - - 4 - - -
10.05 11.55 FR1975 738 - - - - - 6 -

Londyn Luton 11.35 12.35 W6 509 320 - 2 - - - 6 -
17.10 18.10 W6 509 320 1 - - 4 - - -
18.20 19.20 W6 509 320 - - - - - - 7

Londyn Stan. 16.05 17.05 FR2337 ** 738 1 - 3 - - - 7
15.55 16.55 FR2337 738 - 2 - 4 5 6 -

Liverpool 14.45 16.10 FR9629 ***** 738 1 - 3 - - - -
15.05 16.30 FR9629 *** 738 - - - - - 6 -
15.40 17.05 FR9629 **** 738 - - - - - 6 -

PRZYLOTY DO POZNANIA
Warszawa 07.35 08.40 LO3957 AT7 1 - - - 5 - 7

07.35 08.40 LO3957 AT5 - - 3 - - 6 -
08.45 09.50 LO3945 J32 - - - 4 - - -
10.55 12.00 LO3947 AT5 - 2 - - - - -
16.35 17.40 LO3949 AT5 1 2 3 4 5 6 7
19.50 20.55 LO3955 AT5 1 2 3 4 5 6 7
22.45 23.50 LO3941 AT7 1 2 - 4 5 6 7
22.45 23.35 LO3941 E70 - - 3 - - - -

Frankfurt 10.25 12.20 LO402 /  LH2280 AT5 1 2 3 4 5 6 7
16.00 17.55 LO364 / LH2274 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Monachium 09.30 11.25 LO370 / LH2270 AT5 1 2 3 4 5 6 7
10.55 12.25 LH3170 / LO5368 DH4 1 2 3 4 5 6 7
15.05 16.35 LH3168 / LO5370 DH4 1 2 3 4 5 6 7
21.20 23.10 LO372 / LH2236 AT5 1 2 3 4 5 - 7

Kopenhaga 12.30 13.40 SK1755 DH4 1 2 3 4 5 - 7
Dublin 06.20 09.55 EI364 320 - 2 - - - - -

16.10 19.45 EI364 320 - - - - - 6 -
16.15 19.55 FR1974 * 738 - 2 - - - - -
16.35 20.15 FR1974 738 - - - 4 - - -
06.00 09.40 FR1974 738 - - - - - 6 -

Londyn Luton 08.00 11.05 W6 510 320 - 2 - - - 6 -
13.35 16.40 W6 510 320 1 - - 4 - - -
14.45 17.50 W6 510 320 - - - - - - 7

Londyn Stan. 12.40 15.40 FR2336 ** 738 1 - 3 - - - 7
12.30 15.30 FR2336 738 - 2 - 4 5 6 -

Liverpool 11.05 14.20 FR9628 ***** 738 1 - 3 - - - -
11.25 14.40 FR9628 *** 738 - - - - - 6 -
12.00 15.15 FR9628 **** 738 - - - - - 6 -

* Uwaga – rejs FR1975
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006

** Uwaga – rejs FR2337
nie operuje w poniedzia∏ki
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006***
– do 11 XI 2006

* Uwaga – rejs FR1974
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006

** Uwaga – rejs FR2336
nie operuje w poniedzia∏ki
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006

ObjaÊnienia kodów
i symboli:
AT5 – ATR 42-500
EI – Aer Lingus
AT7 – ATR 72-200
FR – Ryanair
DH4 – Dash 8 Q-400
LH – Lufthansa
E70 – Embraer E-170
LO – LOT
J32 – Jetstream J-32
SK – SAS
320 – Airbus A-320
W6 – Wizzair
738 – Boeing 737-800

BARANOWO
62-081 Przeêmierowo
tel. 061 814 27 51, fax 061 814 16 85
e-mail:recepcja@hoteledison.com.pl
http://www.hoteledison.com.pl

• Najlepsze ceny
• Bogactwo wra˝eƒ kulinarnych
• Luksusowe pokoje i apartamenty
• Nowoczesne sale konferencyjne
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Stowarzyszenie do Walki z Chorobà Nowotworowà
przy Katedrze Onkologii AM w Poznaniu

Cz∏owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si´ z innym.

Jan Pawe∏ II

Przekazujàc 1% swojego podatku pomagasz chorym z rakiem

Numer konta Stowarzyszenia do Walki z Chorobà Nowotworowà przy Katedrze Onkologii AM
w Poznaniu, ul. ¸àkowa 1/2, 61-878 Poznaƒ:

Bank Zachodni WBK S.A.   84 1090 1854 0000 0001 0526 4673
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Czym si´ ró˝ni kobieta? Od czego si´
ró˝ni? Nie, od czego, tylko, od kogo. Od
cz∏owieka, czym si´ ró˝ni? I o ile bar-
dziej si´ ró˝ni? 

To wy˝ej to okropnie seksistowskie
pytania, ale wyst´pujà nierzadko w obie-
gu. W istocie uzasadniajà rozpowszech-
niony poÊród p∏ci odmiennej (znowu sek-
sizm) poglàd, ˝e faceci to Êwinie (MSW
= m´ski szowinistyczny wieprz). Pole-
cam zw∏aszcza facetom, którzy lubià ta-
kie cóÊ chlapnàç, a jednoczeÊnie majà
na Êwiecie jakieÊ kobiety, które szanujà,
lubià, cenià, sà im one bliskie, a nawet
je kochajà („kochajà”?) – ˝ony, córki,
matki, kochanki, siostry albo wnuczki,
prawnuczki itd. Toporny bzdet, mówiàcy
niby pó∏serio o kobiecie jako o stworze-
niu w drugim gatunku, podgatunku, wi´c
jakoÊ godnej lekcewa˝enia, mo˝e pogar-
dy, nie powinien przys∏aniaç faktu, ˝e od-
miennoÊç p∏ci mia∏a, ale i nadal ma, kon-
sekwencje bardzo daleko idàce. Polegajà
one na tym, ˝e kobiety by∏y dotàd gene-
ralnie postawione w sytuacji trudniejszej
ni˝ faceci. Postawione przez system spo-
∏eczny, niezale˝nie od ograniczeƒ biolo-
gicznych. Feminizmy (bo nie ma jednego
feminizmu; to raczej bogaty splot ró˝nych
poglàdów: od feministycznej teologii po
teorie queer i lesbofeminizm) nazywajà t´
opresyjnoÊç patriarchatem, w∏adzà face-
tów, fallocentryzmem itd. Widzia∏em ta-
ki nieco ˝artobliwy transparent: „DoÊç
rzàdów kolesi, teraz kole˝anki” 

W tym wszystkim, jak myÊl´, mniej
chodzi jednak o ró˝nice mi´dzy p∏ciami, a
bardziej o sam fakt istnienia drugiej p∏ci,
traktowanej jako opozycja do „pierwszej”,
czyli m´skiej. Istnienia, które jest wyzwa-
niem, ale mo˝e i zagro˝eniem. Sama treÊç
ró˝nic, to, na czym one polegajà, jest wtór-
na, s∏u˝y do uzasadniania samej domina-
cji, ale nie jest jej êród∏em. To tak, jak ka˝-
dy prawdziwy Polak najpierw gardzi Ru-
skimi (Niemcami, ˚ydami, Murzynami,
peda∏ami, kolorowymi itd.), a dopiero po-
tem zaczyna si´ zastanawiaç nad powo-
dem tej niech´ci. Albo i nie zaczyna.

Inni i co z tego?
Jednà rzeczà sà ró˝nice mi´dzy p∏cia-

mi i ich status, drugà nadawane im zna-
czenie, a trzecià na nie reakcja. W poga-
duchach na ten temat w centrum uwagi
nie sà zwykle zasadnicze odr´bnoÊci bio-
logiczne, ustanawiajàce to˝samoÊç p∏ci,
lecz cechy trzeciorz´dne albo wr´cz wy-
obra˝enia o ich znaczeniu. Niby, dlacze-
go posiadacz pary chromosomów XY
mia∏by rzàdziç Êwiatem, a posiadaczka
pary XX byç poddanà? Nie wiadomo.
Któ˝ to zresztà jest w stanie skumaç, to
takie trudne... Natomiast, jeÊli stwier-

dzimy, ˝e ch∏op naocznie silniejszy ni˝
baba jest (statystyczna i fizjologiczna
prawda), to na pozór prosto m´skà do-
minacj´ uzasadniç: w∏adza przynale˝y si-
le, a nie s∏aboÊci. Czyli przyk∏adowa ró˝-
nica to si∏a fizyczna, znaczenie – w∏adza,
a reakcjà mo˝e byç np. poczucie akcep-
tacji i bezpieczeƒstwa: ach, te mocne,
opiekuƒcze, m´skie ramiona. Albo te˝
strach, bo jak wychla, to przyp... mo˝e. 

Reakcja ods∏aniaç mo˝e rzeczywistà
„wartoÊç”, jakà przypisujemy p∏ci. Skraj-
ny przyk∏ad pochodzi z niektórych sta-
nów w Indiach. Dziewczynki w charak-
terze potomka sà tam tak niemile wi-
dziane, ˝e dzi´ki prenatalnej diagnosty-
ce p∏ci i swobodzie przerywania cià˝y
dosz∏o do zasadniczego zaburzenia pro-
porcji iloÊciowej mi´dzy p∏ciami (w du-
˝ej, zró˝nicowanej wiekowo populacji
normalnie to jest 50:50). „Ceny” ˝on
wzros∏y wi´c niebotycznie. By∏ nawet ta-
ki indyjski film o wymuszonej poliandrii

– trzech braci i ich owdowia∏y ojciec z∏o-
˝yli si´ do kupy na jednà, wspólnà ˝on´.
Nie ma si´ co gorszyç, zw∏aszcza u nas,
w kraju, w którym do rangi niemal dok-
tryny paƒstwowej podniesiono tzw. „pra-
wo naturalne”. Natura wypróbowa∏a ju˝
wszystkie mo˝liwe perwersje w uk∏adach
damsko-m´skich, przekraczajàce wy-
obraêni´ nie tylko zwyk∏ego czytelnika
„Przewodnika Katolickiego”, ale i same-
go markiza de Sade. Exemplum: pani
zjada pana (na ˝ywca), nie na deser na-
wet, czyli „po”, ale „w trakcie”, in fla-
granti. Ten horror ma miejsce u modli-
szek. Czy panowie od „prawa naturalne-
go” w ogóle wiedzà, co wypisujà?

Jakby byç kobietà...?
Czasami si´ zastanawiam, czy nie le-

piej, ciekawiej by∏oby byç kobietà. Za nic
bym si´ nie odwa˝y∏ przy naszej prude-
rii wyznaç tego publicznie, gdyby nie
William Wharton, pisarz o ogromnej
w Polsce popularnoÊci w drugiej po∏owie
lat 90-tych, autor m.in. „PtaÊka” i kilku
innych bestsellerów. Na spotkania z nim
w ksi´garniach ustawia∏y si´ w ca∏ej Pol-
sce olbrzymie kolejki, dotàd wysz∏o chy-
ba z milion egzemplarzy jego ksià˝ek.
W niepublikowanym wywiadzie (dla
Êwietnego pisma ExLibris) pod koniec lat
90-tych wyzna∏, ˝e gdyby mia∏ wybór, to
wybra∏by bycie kobietà. Ze wzgl´du
na kobiecà wra˝liwoÊç, otwartoÊç, rodzaj
zasadniczej kreatywnoÊci, zwiàzanej
z przekazywaniem ˝ycia (przytaczam
z pami´ci).

Facet by∏ wtedy pod 70-tk´, na pew-
no nie by∏ gejem, ani transwestytà, czy
transseksualistà, by∏ ˝onaty od nie wiado-
mo kiedy, z kilkorgiem dzieci i wnuczàt itd.
Mia∏ brod´ i siwà ∏ysin´ i w niczym nie
przypomina∏ drag queen. Nie sàdz´, ˝eby
mia∏ problemy ze swojà to˝samoÊcià p∏cio-
wà albo niejednoznacznà orientacjà sek-
sualnà. MyÊl´, ˝e na odwrót – to m´ska
to˝samoÊç p∏ciowa mia∏a problem z nim.
To znaczy utrwalony, m´ski stereotyp
p∏ciowy na tyle go uwiera∏, by∏ przyciasny,
ograniczajàcy, ˝e, gdyby móg∏, „wybra∏by
kobiecoÊç”. Wharton w m∏odoÊci walczy∏
na wojnie, stàd zresztà powieÊç i film
„W ksi´˝ycowà jasnà noc” – to jest uwa-
ga, która ma utràciç pewien kierunek do-
ciekaƒ, i˝ facet mo˝e „nie dorós∏” do tra-
dycyjnie m´skich cnót.

Ja by∏em jedynie na polsko-jaruzel-
skiej pseudowojnie, wcielony przymusem
z poboru w stanie wojennym i choç ba-
wi∏em si´ Êwietnie, usi∏ujàc roz∏o˝yç ar-
mi´ od Êrodka, gdzie mi tam do Whar-
tona i jego doÊwiadczeƒ. Ale podzielam
t´ jego fascynacj´ kobiecoÊcià, tajemni-
czym, intrygujàcym, niepoj´tym do koƒ-4
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ca, w istotnym wymiarze innym ni˝ m´-
ski, Êwiatem kobiecoÊci. I tak˝e kobie-
tom co nieco zazdroszcz´. OczywiÊcie
stereotypowy, tradycyjny mundurek m´-
skoÊci, którego pewnym tylko wyrazem
jest figura „m´skiego macho” powoli sta-
je si´ przedmiotem zainteresowania ar-
cheologii. Choç nie do koƒca, czego dra-
matycznym wyrazem jest ostatnia wojna
na Ba∏kanach, podczas której zgin´∏o
200 tysi´cy ludzi. Bardzo przekonujàco
si´ jà interpretuje jako awantur´ wywo-
∏anà przez „ba∏kaƒskiego macho”, ow∏ad-
ni´tego etniczno-religijnym fanatyzmem
i wymachujàcego ka∏asznikowem jako
uniwersalnym narz´dziem rozwiàzywania
wszelkich problemów w okolicy.

Kobieta górà
Intrygujàce jest pytanie, zw∏aszcza

w powy˝szym kontekÊcie, w jaki sposób
kobiety, nie wyposa˝one w m´skà si∏´ fi-
zycznà, mog∏y przetrwaç w Êwiecie zdo-
minowanym przez facetów, którym od
zawsze rzàdzi∏a si∏a? Jest raczej pewne,
˝e dzi´ki inteligencji. Nie majàc wielkich
mi´Êni, radzi∏y sobie g∏owà, bo nie mia-
∏y innego wyjÊcia. I jakby dla facetów,
zw∏aszcza tradycyjnych, by∏o to niemi∏e
– czynià to coraz lepiej. Inteligencja kon-
tra si∏a. Co b´dzie na d∏u˝szà met´ gó-
rà, wskazuje choçby los dinozaurów, in-
terpretowany w kategoriach politycznie
dziÊ niepoprawnej teorii ewolucji. 

Nic nie musi byç chyba przesàdzo-
ne, poza tym, ˝e wed∏ug wszelkich zna-
ków na niebie i ziemi, po staremu w tej
materii to ju˝ nie b´dzie. Kobiety zdajà
si´ byç znacznie lepiej przystosowane do
sytuacji, w której mnóstwo rzeczy si´
wcià˝ zmienia, co znowu Êwiadczy o ich
inteligencji. Z kolei tradycyjny wzór m´-
skoÊci, zwiàzany m. in. z dà˝eniem do
dominacji i zwyci´˝ania, rywalizacjà, nie-
wykluczajàcy si∏y i przemocy (nawet
przeciwnie), nie mo˝e sprzyjaç przysto-
sowywaniu si´ facetów, bo w jego obr´-
bie nie jest to zaleta. „Prawdziwy m´˝-
czyzna” winien z honorem trwaç przy
swoim, uporczywie, wr´cz heroicznie bro-
niç tego, w co wierzy∏, a nie ulegaç oko-
licznoÊciom. Inteligentna elastycznoÊç nie
jest cnotà m´skà, zwykle jest raczej wi-
dziana jako niem´ska s∏aboÊç (chyba, ˝e
s∏u˝y zwyci´stwu, czyli jednak postawie-
niu na swoim). Si∏a mi´Êni od czasu roz-
powszechnienia silnika w ogóle straci∏a
znaczenie cywilizacyjne, wi´c pozostaje
nam panowie si∏a... g∏owy.

M´ski kryzys
A w m´skich g∏owach k∏´bi si´ coraz

wi´kszy zam´t. M´ski rechot podczas pro-
jekcji np. filmu „Seksmisja” zakrywa dziÊ

raczej niepokój, ni˝ wyra˝a b∏ogie, m´skie
samozadowolenie. Bo byç facetem po sta-
remu si´ nie da, ale jak byç po nowemu,
to nie wiadomo. Pe∏no jest wyzwaƒ
i oczekiwaƒ wobec m´˝czyzny wzajemnie
ze sobà sprzecznych. Z jednej strony
w polityce, biznesie, czy ˝yciu spo∏ecznym
coraz bardziej sà w cenie dyspozycje,
energie tradycyjnie „kobiece”, kojarzone
z ∏agodnoÊcià, empatià, inteligentnym dà-
˝eniem do kompromisu, unikaniem kon-
fliktu w imi´ porozumienia, czy wspólno-
ty. A mniej cenne – te przypisywane zwy-
kle m´˝czyznom, nastawionym na walk´,
dà˝enie do indywidualnego celu przez
konflikt, zgn´bienie przeciwnika, twardà,
autorytarnà w∏adz´. Z drugiej jednak stro-
ny, pewne role m´˝czyzny „tradycyjnego”
sà wcià˝ w cenie, na przyk∏ad dawanie
oparcia albo poczucia bezpieczeƒstwa,
obrona, stanowczoÊç. 

Znika m´ska duma, utrwala si´ per-
manentna frustracja, przechodzàca w prze-

wlek∏y kryzys. DziÊ wygooglowa∏em w In-
ternecie oko∏o miliona stron po angielsku
wokó∏ has∏a „kryzys m´skoÊci”. Jednak
macho polski trzyma si´ chyba wcià˝ nie-
êle, skoro po naszemu by∏o ich w sieci nie-
ca∏e dwieÊcie. Nie przypadkiem Lepper
z ¸y˝wiƒskim i z kolegami oraz ceniàcymi
wielozadaniowà jurnoÊç kole˝ankami tu
akurat dzier˝y w∏adz´. Gorzej si´ majà
m∏odsi, którym jest znacznie trudniej
bazowaç na tradycyjnych przewagach
swojej p∏ci, zakorzenionej jako oczywista
u starszych. Wiele na ten temat znaleêç
mo˝na w kolejnym ju˝ wydaniu doÊç g∏o-
Ênej i oprotestowywanej przez feministki
monografii poznaƒskiego profesora Zbysz-
ka Melosika „Kryzys m´skoÊci w kulturze
wspó∏czesnej”. 

Towarzyszki, pomog∏ybyÊcie?
Cz∏owiek jest przede wszystkim isto-

tà uczàcà si´. Spo∏eczne bycie kobietà al-
bo m´˝czyznà jest wynikiem uczenia si´,
nie wynika wprost ze st´˝enia okreÊlo-
nych hormonów we krwi. Mozolnie si´ te-
go wyuczamy oraz wszelkich innych
zresztà typowo ludzkich sposobów bycia.
Zaczyna si´ chyba od nocnika. Dzi´ki
neuronom, które mogà si´ ∏àczyç tak fan-
tastycznie poprzez dendryty (do 10 ty-
si´cy po∏àczeƒ jednego neuronu z inny-
mi), tworzàc nowe wzory zachowaƒ,
emocji, myÊli, mamy jako ludzie tak wiel-
ki potencja∏ rozwojowy. A to oznacza, ˝e
w ogromnym zakresie wzory zachowaƒ
w obr´bie p∏ci nie sà najpewniej sztywno
zdeterminowane, podobnie jak istotne
spo∏ecznie ró˝nice mi´dzy nimi. Nie wie-
my do koƒca, co jest tradycjà, przesà-
dem, g∏upotà, a co wyrasta z bardziej
ugruntowanej to˝samoÊci p∏ciowej. Na lu-
dziach wszak eksperymentowaç nie wol-
no. Ale ˝yç, wi´c i poszukiwaç, trzeba. 

JeÊli jednak dziÊ wcià˝ b´dzie tak, ˝e
faceci, sparali˝owani l´kiem i brakiem
konceptu, b´dà trwaç w postawie bier-
nej, to nie b´dà mieç dalej wp∏ywu na
to, jak urzàdzà nam ˝ycie najbardziej ra-
dykalni zwolennicy fundamentalnej re-
wolucji obyczajowej. Tak˝e pozosta∏ym
kobietom. Dlatego, by nie zostaç rzuco-
nym zbyt daleko do przodu, nie wolno
próbowaç si´ cofaç o trzy epoki do ty∏u:
matka-Polka przy garach i szeÊcioro ba-
chorów. Tylko trzeba próbowaç samo-
dzielnie wykonaç pewne kontrolowane
kroki przed siebie. 

Odwagi panowie, to taka starodawna
m´ska zaleta. CierpliwoÊci, szanowne pa-
nie. I pomó˝cie, inteligentnie nie odpusz-
czajcie. To najlepsza przys∏uga jakà mo-
˝ecie zrobiç sobie samym.

Lech Mergler
(by∏y niedosz∏y macho) 5
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Wed∏ug starego dowcipu, konkurs na
stanowisko ministra wygrywa ten oczywi-
Êcie kandydat, który na pytanie – ile jest
dwa razy dwa – odpowiada: a ile ma byç,
panie premierze?

W obrazie tym nie tylko o awans
przez wazeliniarstwo chodzi, lecz o roz-
powszechniajàcà si´ praktyk´, ˝e wynik
mno˝enia jest decyzjà politycznà. Od
szczebla najwy˝szego – rzàdowego, po
wójtów i so∏tysów interpretuje si´ w try-
bie politycznym arytmetyk´ i logik´,
a potem inne nauki i sztuki pozytywne.
Donios∏oÊci takiej kreacji przeceniç si´
nie da, jest ona nieograniczona. Oto nic
ju˝ nie musi byç po prostu wynikiem
obiektywnego wyliczenia albo twardego
wnioskowania, opartych na kompetencji.
Wszystko, od tabliczki mno˝enia i ra-
chunku zdaƒ, staje si´ kwestià politycz-
nej woli. Oto My z Bo˝ej ¸aski Król (pre-
mier, prezydent, sekretarz pierwszy) zde-
cydowaliÊmy, ˝e od dzisiaj s∏uszne jest,
i˝ dwa razy dwa b´dzie dok∏adnie czte-
ry, Ziemia okrà˝a S∏oƒce, a cz∏owiek nie
pochodzi od ma∏py. Jutro o 13:45 og∏o-
simy kolejne decyzje.

Albowiem, mówiàc bez salonowego
owijania w bawe∏n´, polityka to wybór,
który jest zawsze arbitralny, a nie kom-
puterowy, obiektywny wniosek. Racji nie
da si´ twardo uzasadniç, dowieÊç, wyli-
czyç itd. Decyzja polityczna jest przed-
∏o˝eniem wy˝szoÊci jednych racji (prefe-
rencji, interesów, wartoÊci, potrzeb, gu-

stów, apetytów itd.) nad innymi. Reszta
to mataczenie bladego inteligenta.

˚ycie i polityka sà wi´c grà, a nie po-
gaduchà. Grà, którà trzeba wygraç, i tzw.
„prawda” nie ma tu nic do rzeczy. Ogólnie
rzecz bioràc, toczymy gry o sumie zerowej
(jedni przegrywajà, ˝eby inni wygrali), su-
mie ujemnej lub dodatniej (odpowiednio –
przegrywajà lub wygrywajà wszyscy). Wy-
bór strategii gry to sprawa kluczowa i nale-
˝y do elementarnych çwiczeƒ np. w ramach
treningów kierowniczych. Podstawà jest za-
∏o˝enie albo przewidzenie, jakà strategi´
przyjmie przeciwnik. JeÊli za∏o˝ymy, ˝e b´-
dzie ona skrajnie egoistyczna, wí c takà sa-
mà przyjmiemy w samoobronie – to gra naj-
pewniej b´dzie destrukcyjna i w ostatecz-
nym rozrachunku przegramy wszyscy (kla-
syczny model to globalna wojna atomowa
– g∏ówni gracze zak∏adajà najgorsze, wi´c
mno˝à zapasy jàder i robi sí  coraz groêniej;
wiadomo tylko, ˝e jakby co, to karaluchy
prze˝yjà najd∏u˝ej). Ten mechanizm dzia∏a
równie˝ w odwrotnym kierunku, przy czym
nic nie jest przesàdzone, bo nigdy nie wia-
domo, jak zagra druga strona. To, jaki ro-

dzaj gier spo∏ecznie dominuje, zale˝y
zw∏aszcza od poziomu spo∏ecznego zaufa-
nia, w Polsce katastrofalnie niskiego, na po-
ziomie 10-15% (w Danii np. 70%).

Stàd chyba polskà specjalizacjà sà gry
publiczne, w których wszyscy biorà w du-
p  ́i nikomu sukcesu odnieÊç z za∏o˝enia nie
wolno. Czyli, Panie Bo˝e, skoro sàsiad ma
10 krów, a ja jednà, to niech mu te 9 szlag
trafi. O pewnej decyzji w∏adz ktoÊ powie-
dzia∏, i˝ jest tak g∏upia, ˝e u nas a˝ praw-
dopodobna, jakby pieczo∏owicie wyszuka-
no rozwiàzanie najgorsze z mo˝liwych, na
którym tracili wszyscy. Ale dlatego by∏a to
decyzja z punktu widzenia w∏adzy opty-
malna – nikt jej nie móg∏ nic zawdzi´czaç.
Gdyby zawdzi´cza∏, odniós∏by korzyÊç, a to
by∏oby polityczne harakiri. InteresownoÊç,
prywata, mo˝e coÊ jeszcze gorszego. Bo
w∏adza nie jest po to, ̋ eby przysparzaç ko-
rzyÊci, w∏adza ma byç w porzàdku.

Jak to udêwignàç, b´dàc samà w∏a-
dzà? Jak poradziç sobie z sytuacjà polega-
jàcà na tym, ˝e w imi´ racji stanu trzeba
ze wszystkich si∏ unikaç rozwiàzania cze-
gokolwiek? To jest wyzwanie dla herosów
psychicznych, których standard emocjo-
nalny jest odwrotny ni˝ ludu prostego: do-
znajà oni spe∏nienia, twórczej ekstazy,
a przynajmniej ulgi wtedy, kiedy szary cz∏o-
wiek popada∏by we frustracj´, ˝e wszystko
musi spieprzyç.

Dlatego postuluj´ uznaç psychiatri´ za
przydatnà nauk´ politycznà.

Lech Mergler
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19 lutego, w Auli Uniwersyteckiej
przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu,
odby∏ si´ III Karnawa∏owy Koncert
Charytatywny, organizowany przez
Fundacj´ Studentów i Absolwentów
„Universitatis Posnaniensis” oraz Sa-
morzàd Studentów UAM, podczas
którego wr´czono nagrody Êrodowi-
ska studenckiego poznaƒskiego uni-
wersytetu. 

Nagrody te sà wyrazem uznania dla
osób i instytucji szczególnie zas∏u˝o-
nych dla Êrodowiska studenckiego oraz
firm aktywnie wspierajàcych wszelkie
inicjatywy studenckie. Przyznaje si´ je
w czterech kategoriach: prostudencki
autorytet, prostudencka osobowoÊç,
nagroda specjalna, firma przyjazna stu-
dentom.
Laureaci edycji 2006 to: 

• PROstudencki autorytet: prof.
dr hab. Stanis∏aw Lorenc

• PROstudencka osobowoÊç: Ry-
szard Grobelny – Prezydent Miasta
Poznania, Arkadiusz Doczyk – Prze-
wodniczàcy Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji
2004-2006 

• Nagroda specjalna: mgr Stani-
s∏aw Wachowiak – Kanclerz Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza, prof.
dr hab. Jan Grad – Dziekan Wydzia∏u
Nauk Spo∏ecznych UAM, Maciej Za-
wieja – radny miasta Poznania

• Firma przyjazna studentom: PKO
Bank Polski oddzia∏ w Poznaniu, Alle-
gro.pl, Artflasch – agencja multime-
dialna, Szko∏a J´zyków Obcych Cie-
Êlak-Nowak.

W przerwie koncertu odby∏a si´ au-
kcja prac plastycznych wyk∏adowców

i studentów Wydzia∏u Pedagogiczno-
-Artystycznego Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Kaliszu. Cena wywo-
∏awcza ka˝dej pracy wynosi∏a 200 z∏.
Licytowane by∏y tak˝e podkowy prze-
kazane przez Konny Oddzia∏ Policji
w Poznaniu. Ca∏y dochód z aukcji prze-
znaczony zosta∏ na pomoc dla niepe∏-
nosprawnych studentów UAM. 

Imprez´ uÊwietni∏y równie˝ wyst´py
artystów z kaliskiego wydzia∏u. Na sce-
nie pojawili si´ m.in. Karolina Woênica
i grupa wokalna „Obra”. Gwoêdziem
programu by∏ poruszajàcy, ekspresyjny
recital Justyny Szafran.

Patronat honorowy nad ca∏ym przed-
si´wzi´ciem objà∏ prof. dr hab. Kazimierz
Przyszczypkowski – Prorektor UAM ds.
studenckich oraz „˚ycie Uniwersyteckie”,
miesi´cznik UAM.

Patronat medialny nad III Karnawa-
∏owym Koncertem Charytatywnym z sa-
tysfakcjà objà∏ miesi´cznik „Merkuriusz”.

Andrzej B∏aszczak
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O m´˝czyznach
Nasz marcowy numer przygotowaliÊmy
z myÊlà o m´˝czyznach. Czy masz jakiÊ
wyrobiony poglàd na m´˝czyzn´ ideal-
nego?

Mam. W wielu momentach powinien
si´ ró˝niç ode mnie (Êmiech). To pytanie
powinny us∏yszeç kobiety albo nasze ˝ony.
Znacznie proÊciej by∏oby mi powiedzieç,
jaka powinna byç kobieta idealna. A facet?
Powinien byç przede wszystkim punktual-
ny i solidny. Jak daj´ s∏owo, to powinien
go dotrzymywaç.
To spróbujmy podsumowaç te cechy m´˝-
czyzn, które majà wp∏yw na ocen´, jakà
im wystawiasz. 

RzetelnoÊç i solidnoÊç. A te cechy bez-
poÊrednio przek∏adajà si´ na inne zacho-
wania np.: strój w pracy. JeÊli ktoÊ solidnie
traktuje swojà prac´, to nie przychodzi do
niej rozczochrany, nieogolony, niedomyty,
w T-shircie albo krótkich spodenkach. 

O kobietach
Opowiedz teraz o kobietach. Najlepiej
o tych, które Ci si´ podobajà. OczywiÊcie,
w Twoim przypadku, ˝ona jest najwa˝-
niejsza i to pewnie pozostaje poza dys-
kusjà. Cz´sto w wywiadach zwracasz na

to uwag´. Za∏ó˝my jednak hipotetycznie,
˝e ˝ony nie masz, a musisz opowiadaç
o kobietach, z którymi si´ stykasz.

Kobiety, które spotykam, na ogó∏
zwiàzane sà z firmà lub z zawodem, ja-
ki wykonuj´. Te, które spotykam pry-
watnie, najcz´Êciej spotykam w towa-
rzystwie mojej ˝ony. A jeÊli ju˝ tak si´
sk∏ada, ˝e jej akurat nie ma, no to pew-
nie, jak ka˝dy normalny facet, lubi´ pa-
trzeç na ∏adne kobiety. Uznaj´ to za coÊ
zupe∏nie naturalnego. Lubi´, jak sà za-
dbane, lubi´, jak sà pachnàce, lubi´, jak
sà inteligentne, lubi´, jak majà to coÊ faj-
nego w spojrzeniu, co powoduje, ˝e roz-
mowa staje si´ intrygujàca. Ale te˝
wiem, gdzie sà granice, których prze-
kraczaç nie wolno i wiem, ˝e najbardziej
intrygujàce rozmowy prowadz´ z mojà
˝onà. A gdyby si´ okaza∏o, ˝e ˝ona do-
wiedzia∏aby si´ o intrygujàcych rozmo-
wach prowadzonych przeze mnie z in-
nymi kobietami, to obawiam si´, ˝e wte-
dy odby∏bym z ˝onà najbardziej intrygu-
jàcà rozmow´ w swoim ˝yciu.
Czy sà takie kobiety, z którymi rozmowa
dostarcza Ci wyjàtkowo du˝o wra˝eƒ?
Czy sà takie, które dzia∏ajà na Ciebie iry-
tujàco, czy odpychajàco? Zapytam te˝

o bana∏: wolisz spotkania z blondynkami,
czy z brunetkami?

Od czasu jak si´ o˝eni∏em, 12 lat te-
mu, na urod´ kobiet zwracam uwag´
o tyle, o ile stanowi ona mi∏e uzupe∏nie-
nie ich niewàtpliwej inteligencji. Wol´
rozmawiaç z ∏adnymi, ni˝ z nie∏adnymi,
a najbardziej lubi´ rozmawiaç z ∏adnymi
i inteligentnymi. 
S∏ysza∏eÊ mo˝e, ˝e kobiety wypowiadajà
Êrednio dwadzieÊcia tysi´cy s∏ów dzien-
nie, a m´˝czyêni tylko siedem?

To kolejny dowód, ˝e obracam si´
w kr´gach, które sà zupe∏nie niereprezen-
tatywne. Bo kobiet, z którymi pracuj´,
wcale nie móg∏bym nazwaç gadatliwymi,
czy te˝ nadmiernie gadatliwymi. Za to
znam wielu facetów, którzy k∏apià bez
sensu i za du˝o. To prawda. 

O Âlàsku, Âlàzakach,
Warszawie i Warszawiakach

Wielokrotnie podkreÊlasz w wywiadach,
ale i w prywatnych rozmowach, ˝e jesteÊ
ze Âlàska, ˝e lubisz Âlàzaków i Katowi-
ce. Skàd ta potrzeba piel´gnacji lokalno-
Êci u Ciebie i ciàg∏e przypominanie sobie
i innym, gdzie jest Twój dom, gdzie sà
korzenie. Pytam, bo to nie jest typowe8
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Jak ja kocham ten Âlàsk!
Z Kamilem Durczokiem rozmawia Piotr S∏awiƒski
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w Warszawie. Ludzie przyje˝d˝ajàcy tu
z ró˝nych cz´Êci kraju i osiedlajàcy si´
w stolicy, bardzo szybko stajà si´ bardziej
warszawscy, ni˝ sami warszawiacy. To
troch´ tak, jak z Polakami osiedlajàcymi
si´ w Stanach Zjednoczonych. Po kilku
miesiàcach zaczynajà s∏abo mówiç po
Polsku, a ju˝ na pewno u˝ywajà prze-
ciàg∏ego akcentu.

CoÊ w tym jest, ˝e ludzie, którzy przy-
je˝d˝ajà do Warszawy, chcà szybko zapo-
mnieç o tym, skàd pochodzà. MyÊl´, ˝e
ka˝dy z nas ma takie miejsce, które nazy-
wa domem albo rodzinnymi stronami.
I u jednego odgrywa to jakàÊ du˝à rol´
w ˝yciu, bo stanowi miejsce, do którego
si´ wraca, zw∏aszcza, kiedy jest si´ zm´-
czonym, zdo∏owanym, ma si´ depresj´ al-
bo chandr´, albo nie wiem co jeszcze. Sà
jednak i tacy ludzie, którzy majà dom tam,
gdzie wieszajà kapelusz. Ja na pewno na-
le˝´ do tej pierwszej grupy. Kiedy mówi´:
„Jestem w domu!” – to oznacza to, ˝e sie-
dz´ u siebie, w swoim katowickim miesz-
kaniu. Nigdy publicznie, Êwiadomie, nie
u˝y∏em stwierdzenia „jad´ do domu”, ma-
jàc na myÊli swoje wynajmowane war-
szawskie mieszkanie. Dom jest w Katowi-
cach. Jak si´ w takiej rozchwianej rzeczy-
wistoÊci poruszasz, to tym bardziej t´sk-
nisz do jakiegoÊ oparcia, do czegoÊ co mo-
˝e stanowiç fundament. Dla mnie tym fun-
damentem jest dom, dla mnie tym funda-
mentem jest rodzina, dla mnie tym fun-
damentem jest Âlàsk.
A mo˝e jest tak, ˝e ludzie, którzy poja-
wiajà si´ w Warszawie, cz´sto przyje˝-
d˝ajà tu z ma∏ych, bàdê nawet bardzo
ma∏ych spo∏ecznoÊci i po prostu si´ tego
wstydzà. Wstydzà si´ do tego przyznaç.
Uznajà to za ujm´ towarzyskà. Postana-
wiajà w przyspieszonym tempie zerwaç z
dawnym miejscem po to, by nie by∏o „wi-
daç” i „s∏ychaç”, ˝e urodzili si´ i miesz-
kali na przyk∏ad na podlubelskiej wsi?

Marz´ o takiej sytuacji, w której lu-
dzie b´dà dumni z tej rzeczywistoÊci naj-
bli˝szej. Z tego, co ich otacza, z miasta,
w którym ˝yjà, mieszkajà, z pracy, którà
wykonujà. A u nas ciàgle jest tak, ˝e ˝yje-
my w Êwiecie takiej troch´ u∏udy, która si´
te˝ sprowadza do tego, ˝e wszystko, co
warszawskie jest lepsze, wi´ksze, bardziej
b∏yskotliwe, màdrzejsze, fajniejsze. Jed-
noczeÊnie nie zgadzam si´ z opinià, ˝e to
jest tylko z∏e miasto, s∏u˝àce wy∏àcznie do
zarabiania pieni´dzy. Dzisiaj uwa˝am, ˝e
to pi´kne, fantastyczne, wr´cz kapitalne
miasto, w którym sà bardzo fajni ludzie.
Na pewno ten kategoryzm sàdów na te-
mat Warszawy i warszawiaków po dwu-
nastu latach mi ju˝ przeszed∏. 

Wspomnia∏eÊ o Êlàskim systemie warto-
Êci. Co takiego wartoÊciowego jest w Âlà-
zakach, w ich systemie wartoÊci, co war-
to piel´gnowaç i tu, w Warszawie, o czym
warto mówiç?

Zdecydowanie porzàdek. Porzàdek
ró˝nie rozumiany. Porzàdek taki najbar-
dziej dos∏owny, bo Âlàsk jest bardzo upo-
rzàdkowanym miejscem z legendarnie
czystymi oknami w górniczych osiedlach.
To jest umi∏owanie porzàdku, to jest
„wybiglowana” (czyli wyprasowana –
przyp. red.) koszula, to jest wykrochma-
lona poÊciel, to jest lÊniàcy dom, to sà
wyszorowane delówki, czyli pod∏ogi. Po-
rzàdek moralny i pewien ∏ad. Na Âlàsku,
jak ktoÊ jest oszust, to jest oszust. A jak
ktoÊ jest oszust – to jest miglanc. A jak
ktoÊ jest uczciwy – to jest fajny karlus.
To te˝ jest porzàdek. Porzàdek znaczeƒ
i wartoÊci.
Dlaczego zatem warszawiacy majà tak
z∏à opinie ju˝ trzydzieÊci kilometrów od
stolicy? Zw∏aszcza, kiedy rozje˝d˝ajà si´
po kraju w okresie wakacyjnym.

Mieszkaƒcy ka˝dej stolicy nie sà lu-
biani. Zarozumialców ze stolicy w Sta-
nach si´ nie lubi, o zarozumialcach ze sto-
licy w Niemczech opowiada si´ dowcipy.
Najpierw opowiada∏o si´ o tych z Bonn,
a teraz o tych z Berlina. Znane sà dowci-
py we Francji o pary˝ankach i pary˝a-
nach. Nie lubi si´ mieszkaƒców stolic, bo
sà zwykle przemàdrzali. A mo˝e po pro-
stu dynamiczni? W stolicy zawsze gra si´
o najwy˝szà stawk´. W ka˝dej dziedzi-
nie: w mediach, w polityce, w finansach,
w bankowoÊci, w biznesie.
Czyli pogoƒ za sukcesem i pieni´dzmi
znosi przyzwoitoÊç, kultur´, normalnoÊç?
Wszystko sprowadza si´ do kasy?

Te˝, ale to jest tylko jeden z wymiarów
tego miasta. Przecie˝ nikt z nas nie upra-
wia zawodu wy∏àcznie dla kasy. Wa˝ne
jest, czy cieszysz si´ z tego, co ci si´ uda-
∏o osiàgnàç w robocie. 

O pracy, „Faktach” i „TVN”
JesteÊ szefem „Faktów TVN”, stale zdo-
bywajàcego coraz wi´kszà iloÊç widzów,
telewizyjnego programu informacyjnego.
We wszystkich g∏ównych programach in-
formacyjnych wszystkich telewizji, w∏àcz-
nie z „TV Trwam”, dominuje polityka.
Dominuje równie˝ w ten sposób, ˝e zaj-
muje pozycj´ najwa˝niejszych newsów
dnia. Czy jest jakiÊ model, schemat, któ-
rym pos∏ugujesz si´ przy konstrukcji
dziennika? Na przyk∏ad: z przodu polity-
ka, ale nie d∏u˝ej ni˝ 5 minut, Êrodek to
inne informacje z kraju, ale nie polityka,
potem zagranica, ty∏ „Faktów” – to tak
zwane micha∏ki?

Jest jakaÊ masochistyczna sk∏onnoÊç
Polaków do Êledzenia polityki nawet, jeÊli
nic z tego dla nich bezpoÊrednio nie wyni-
ka. Cz´sto oglàdajà jà wy∏àcznie po to, by
móc nabluzgaç na tych polityków, którzy
si´ w danym programie pokazujà. 
Mówisz: – Chcecie polityki, bo was to raj-
cuje, to jà bierzcie! Oglàdajcie do woli! To
czysto komercyjne podejÊcie.

W jakimÊ sensie tak. W koƒcu TVN
jest komercyjnà stacjà. Jak nie b´dziesz
mia∏ tych ludzi przed telewizorem, to wte-
dy ponosisz kl´sk´. Jak b´dziesz robi∏ wy-
∏àcznie wa˝ne, donios∏e tematy, o czym
podobno marzà politycy, to stracisz wi-
dzów. Trzeba dawaç widzom ró˝ne rzeczy:
dajesz im polityk´, dajesz im coÊ ze zdro-
wia, dajesz im coÊ z life-style’u, dajesz im
coÊ z rozrywki, dajesz im odkrycie na-
ukowe. Bo to jest rzeczywistoÊç, która nas
otacza. Te wszystkie elementy sà obecne
w naszym ˝yciu.
Niedawno otrzyma∏eÊ presti˝owà nagro-
d´ – „Telekamer´” dla najpopularniej-
szego dziennikarza informacyjnego. To
ju˝ czwarta taka statuetka w Twojej pra-
cy dziennikarskiej. Jakà wartoÊç majà
dla Ciebie „Telekamery”, które przyzna-
li Ci widzowie, gdy pracowa∏eÊ w TVP,
a jakà ta „Telekamera”, przyznana ju˝ za
prac´ w TVN?

Takà samà. Ka˝da kolejna nagroda
przynosi wi´kszà radoÊç. Dlatego, ˝e do-
staç pierwszà i byç zapomnianym przez
widzów, to jest w pewnym sensie natu-
ralna rzecz. A jeÊli dostaj´ piàtà, czy
czwartà w tej chwili, to znaczy, ˝e ta
uwaga, ch´ç wys∏ania kartki na Durczo-
ka, czy sms-a, jest ciàgle taka sama.
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Jest Pan dzisiaj cz∏owiekiem sukcesu. Ma Pan wiele sklepów na
ca∏ym Êwiecie i fabryk´ w Chinach. Jak odnosi si´ taki sukces?

Trzeba mieç przede wszystkim pewne cechy, które pozwolà
w ka˝dej sytuacji sobie poradziç. Ja od dzieciƒstwa mia∏em bar-
dzo du˝o ró˝nych zainteresowaƒ, które stara∏em si´ zg∏´biaç. Wy-
glàda∏o to tak: jeÊli czyta∏em ksià˝ki – to ca∏ymi dniami, jeÊli za-
czà∏em graç na jakimÊ instrumencie, to gra∏em od Êwitu do nocy
i od razu zak∏ada∏em zespó∏ muzyczny. Zawsze poÊwi´ca∏em si´
swoim pasjom. W pewnym momencie wymarzy∏em sobie nawet,
˝eby byç lekarzem. Nie uda∏o mi si´ jednak dostaç na studia
i – ˝eby uniknàç wojska – musia∏em pójÊç na jakiekolwiek stu-
dia. Zaczà∏em studiowaç chemi´, ale poniewa˝ zupe∏nie mnie to
nie pasjonowa∏o, przenios∏em si´ na geografi´, myÊlàc, ˝e dzi´ki
temu uda mi si´ podró˝owaç po Êwiecie. Teoretycznie by∏a wte-
dy taka mo˝liwoÊç, natomiast w praktyce by∏o du˝o trudniej. Jed-
nak˝e, dzi´ki mojemu uporowi, pomimo wprowadzenia stanu wo-
jennego, udawa∏o si´ wyje˝d˝aç na organizowane przeze mnie
wypady naukowe. Pisa∏em plany naukowe, za∏atwia∏em ró˝ne wy-
magane sprawy, a w mi´dzyczasie szuka∏em pracy i zbiera∏em
fundusze na kolejne wyjazdy. W efekcie przez ca∏y okres studiów
szeÊç, siedem miesi´cy sp´dza∏em poza krajem. Podró˝owanie
sta∏o si´ mojà pasjà. Nadal jednak nie wiedzia∏em, co chc´ robiç
w ˝yciu. Nie marzy∏em o sukcesie biznesowym. Wszystko zmie-
ni∏o si´ w 1990 roku. Dosta∏em informacj´ od znajomych, ˝e
w Polsce mo˝na wreszcie próbowaç znaleêç swoje miejsce. Nie
wahajàc si´ d∏ugo, kupi∏em za swoje oszcz´dnoÊci tzw. towar,
gdy˝ wówczas u nas niczego nie by∏o. Teraz sztukà jest sprzedaç,
a wtedy sztukà by∏o mieç co sprzedawaç. No i tak to si´ zacz´-
∏o. Potem liczy∏a si´ ju˝ tylko konsekwencja, zaanga˝owanie,
otwarta g∏owa i logiczne myÊlenie.

Startowa∏ Pan odwa˝nie w Chinach „z setkà dolarów w kie-
szeni”. Czy Pana geograficzne wykszta∏cenie, na szacownym
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mia∏o coÊ
wspólnego z miejscem startu?

Troszk´ tak, poniewa˝ to w∏aÊnie geografia umo˝liwi∏a mi
bardzo szybkie wyjazdy. Generalnie ca∏y mój sukces, który osià-
gnà∏em w ˝yciu, zawdzi´czam doÊwiadczeniom z podró˝y. Je-
stem or´downikiem tego, ˝eby m∏odzi ludzie odbyli podró˝ ˝y-
cia, koƒczàc etap edukacji, czy robiàc sobie nawet w niej ja-
kàÊ d∏u˝szà przerw´. Namawiam, by bez ˝adnego planowania,
bez funduszy ruszyç w Êwiat. Wtedy cz∏owiek nabywa wielu
doÊwiadczeƒ, wiary w siebie i swoje mo˝liwoÊci.
Skàd zainteresowanie galanterià skórzanà? 

W domu, w którym si´ wychowa∏em, otaczano si´ stylo-
wymi przedmiotami. Nabra∏em wtedy poczucia nieÊmiertelno-
Êci tego stylu, wr´cz lubi∏em otaczaç si´ pi´knymi, nieko-
niecznie drogimi przedmiotami. Szukajàc wi´c pomys∏u na biz-
nes, chcia∏em wybraç coÊ zwiàzanego ze sztukà. Chcia∏em za-
inwestowaç w rzeczy unikatowe i markowe. Mia∏y to byç pi´k-
ne i drogie przedmioty, ˝eby firma mog∏a si´ rozwijaç.
Wykorzysta∏ Pan w∏asne nazwisko do celów handlowych. Czy
zrobi∏ Pan to Êwiadomie i czy fakt ten rzutowa∏ w jakikolwiek
sposób na Pana firm´?

Pochodz´ z Mi´dzychodu, miejscowoÊci, która na prze-
strzeni wielu dziesi´cioleci le˝a∏a na pograniczu polsko-nie-
mieckim. Moi przodkowie mieszkali po drugiej stronie granicy,
ale zawsze brali sobie za ˝ony Polki i w pewnym momencie
mój dziadek wykorzysta∏ fakt miejsca zamieszkania, by zmie-
niç obywatelstwo na polskie. Kiedy wi´c rozkr´ca∏em biznes
zaczà∏em si´ podpisywaç na moich wyrobach w∏asnym, nie-
mieckim nazwiskiem, bo wiedzia∏em, ˝e mo˝e mi ono pomóc.
Polacy nie lubili wówczas polskich produktów. Poczàtkowo
buntowa∏em si´, ˝e jesteÊmy postrzegani jako firma zagra-
niczna, ale wówczas nie by∏o specjalnych mo˝liwoÊci demen-
towania tego. Wtedy walczyliÊmy jedynie o kapita∏ i o to, ˝eby
si´ utrzymaç na rynku.
Kiedy zatem postanowiliÊcie zwróciç uwag´ klientów na fakt,
˝e jesteÊcie polskà firmà?

Ten moment przyszed∏ jakieÊ szeÊç, siedem lat temu. Nie
mieliÊmy wtedy jeszcze w∏asnych sklepów, tylko sprzedawali-
Êmy nasze wyroby do innych sieci. Ku mojemu zdziwieniu oka-
za∏o si´, ˝e, gdy umieÊciliÊmy na produkcie informacj´, ˝e jest
on z Polski, firmy wycofywa∏y si´ z zakupu. Nie mogliÊmy w to
uwierzyç i zleciliÊmy pewnej firmie badanie marketingowe pod
kàtem polskoÊci firmy. Okaza∏o si´ wtedy, ˝e o ile podczas ba-
dania kobiety bioràce w nim udzia∏ by∏y zachwycone naszymi
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Nie marzy∏em o sukcesie
Wywiad z J´drzejem Wittchenem
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wyrobami, to, gdy dowiadywa∏y si´, ˝e jest to produkt polski,
ich entuzjazm gwa∏townie gas∏. Badanie by∏o przeprowadzone
w pi´ciu miejscach w Polsce i wsz´dzie by∏y jednakowe opi-
nie. Mimo wszystko ja nie unika∏em tematu i gdzie tylko mo-
g∏em, mówi∏em o polskoÊci firmy. Op∏aci∏o si´. Teraz powoli
docierajà do mnie sygna∏y, ˝e ludzie sà dumni, ˝e jesteÊmy pol-
skà firmà. Co wi´cej, owa polskoÊç jest jednym z powodów,
dla których kupujà nasze wyroby. To bardzo mnie cieszy.
Jaki ma Pan stosunek do kobiet sukcesu?

Bardzo lubi´ kobiety i doceniam ich sukces w biznesie, po-
niewa˝ uwa˝am, ˝e jest on w jakimÊ stopniu trudniejszy do
osiàgni´cia ni˝ sukces m´˝czyzny. Z kobietami lepiej mi si´
pracuje. Widaç to choçby po tym, ˝e prowadz´ mojà firm´
wspólnie z ˝onà. Co wi´cej, wÊród naszych managerów tak˝e
dominujà kobiety.
Czy robienie kariery mia∏o wp∏yw na Pana ˝ycie osobiste?

OczywiÊcie. Zawsze wiedzia∏em, ˝e z moim podejÊciem do
pracy i kobiet, nie b´d´ w stanie oddzieliç ˝ycia osobistego od
zawodowego. Wa˝ne jest jednak zachowanie równowagi mi´-
dzy tymi sferami ˝ycia.
Wiele firm z „bran˝y ekskluzywnej”, boryka si´ z du˝ymi trud-
noÊciami finansowo – rynkowymi. Wittchen jednak si´ roz-
wija. Otwierajà Paƒstwo nowe sklepy w coraz bardziej eks-
kluzywnych galeriach handlowych. W czym tkwi sekret tego
sukcesu?

MyÊl´, ˝e podstawà sukcesu sà moje ró˝norodne doÊwiad-
czenia i skomplikowana droga ˝yciowa, bez nastawienia na
konkretny zawód. Doznania dobiegajàce z wielu kierunków
sprawiajà, ˝e cz∏owiek w inny sposób patrzy na siebie i na biz-
nes, który kszta∏tuje. Cz´sto zdarza si´ tak,
˝e wykszta∏ceni managerowie posiadajà pe-
wien zakres wiedzy, ale bojà si´ zmian. Trze-
ba umieç przyznaç si´ do b∏´du, zmieniç
strategi´, kiedy takie sà potrzeby rynku. Trze-
ba obserwowaç Êwiat nie z punktu widzenia
Polski, Warszawy, czy Europy, ale globalnie.
Nie jest to mo˝e tania strategia, ale zdecy-
dowanie si´ op∏aca, bo stosujà jà wszystkie
liczàce si´ na rynku firmy. Kiedy projektuje-
my wi´c nowà kolekcj´, nie kopiujemy wzo-
rów, tylko lansujemy swoje w∏asne, Êwie˝e
spojrzenie.
Czy Pan równie˝ zajmuje si´ projektowa-
niem?

Tak, jak najbardziej. KiedyÊ ka˝dy wyrób
by∏ projektowany przeze mnie, teraz zajmu-
j´ si´ bardziej nadzorem. Dzisiejsze projek-
towanie bardzo ró˝ni si´ od tego sprzed lat.
NowoÊci muszà si´ pojawiaç cztery razy
w roku. Rokrocznie wypuszczamy 25 linii, po
szeÊç, siedem wzorów ka˝da, wszystkie
w bogatej kolorystyce. Taki ogrom pracy an-
ga˝uje mas´ osób. Polacy sà bardzo wyma-
gajàcym klientem i oczekujà od nas nowoÊci.
A my jeêdzimy po targach Êwiatowych, ob-
serwujemy trendy w modzie i si´ do nich do-
stosowujemy, zlecajàc wykonanie fabryce
w Polsce lub w Chinach.
Co Pan myÊli o chiƒskiej gospodarce?

Z Chinami zetknà∏em si´ na poczàtku lat
80. i uwa˝am, ˝e jest to niesamowity kraj.
To zupe∏nie inny Êwiat. Europejczycy cz´sto
nie rozumiejà ludzi innych kultur. Wydaje im
si´, ˝e po kilku spotkaniach wszystko ju˝

wiedzà, ja jednak patrz´ na to inaczej. Przede wszystkim nie
jesteÊmy w stanie przewidzieç, jak oni potrafià pracowaç. Chi-
ny pokazujà nam, jak w sposób bezkrwawy przejÊç od gospo-
darki komunistycznej do kapitalistycznej. Wydaje mi si´, ˝e za
kilka lat to w∏aÊnie Chiny b´dà pierwszà pot´gà Êwiata. Mam
tylko nadziej´, ˝e ich si∏a i impet nie b´dà ukierunkowane w
z∏ym kierunku. JeÊli skupià si´ na gospodarce, to b´dà na-
prawd´ numerem jeden. 
Czy sukces i Paƒska dobra kondycja finansowa nie spowo-
dowa∏a braku rozeznania w sytuacji ekonomicznej m∏odych
kobiet, skoro skierowana do nich nowa kolekcja „WITTCHEN
JUNG” proponuje doÊç wysokie, jak na nasz rynek, ceny (np.
torebka za 200 z∏)? Za te pieniàdze mo˝na mieç na ca∏y mie-
siàc pokój w akademiku.

OczywiÊcie zdajemy sobie z tego spraw´. Odpowiem jednak
pani na to pytanie z marketingowego punktu widzenia. Nasza fir-
ma ukierunkowana jest w Polsce na bogatszà Êrednià klas´ i wy-
˝ej. To jest nasze Êwiadome dzia∏anie: nasze wyroby sà bardzo
dobre, a oferta JUNG nie jest skierowana do wszystkich. Dziew-
czyna mo˝e sobie takà torebk´ wymarzyç i uzbieraç na nià. Z dru-
giej strony to, co dobre, nie mo˝e byç tanie. Nie wszystko mo˝e
byç dla wszystkich, a my staramy si´ wykonywaç coÊ dla tych,
którzy ju˝ coÊ osiàgn´li. Musz´ zresztà Pani powiedzieç, ˝e aku-
rat ta kolekcja sprzedaje si´ bardzo dobrze. 
Jednym z ostatnich Waszych hitów by∏y wytworne r´kawicz-
ki. Co b´dzie hitem roku 2007?

Tego nie da si´ jednoznacznie stwierdziç. Cz´sto wydaje
si´, ˝e coÊ b´dzie hitem, a realia pokazujà coÊ zupe∏nie inne-
go. My nie nastawiamy si´ na konkretny sukces, jednak, gdy

jakiÊ wyrób oka˝e si´ bardzo popularny, je-
steÊmy w stanie zapewniç jego wymaganà
iloÊç. Nie jesteÊmy natomiast a˝ tacy od-
wa˝ni, by z góry zak∏adaç, co b´dzie hitem
i od razu produkowaç tego produktu nad-
wy˝k´. Teraz ka˝dy ma swój styl, ka˝dy jest
indywidualnà osobà. Cieszy nas natomiast
sytuacja, ˝e gwiazdà mo˝e byç dziÊ dodatek.
Jak d∏ugo jeszcze tanie i kiepskie towary
chiƒskie b´dà zalewa∏y europejski rynek,
stajàc si´ du˝à konkurencjà dla firm euro-
pejskich?

MyÊl´, ˝e taka sytuacja b´dzie trwaç jesz-
cze przez d∏ugi czas. Nie wiem, czemu
w spo∏eczeƒstwie polskim istnieje stereotyp, ˝e
jak coÊ jest chiƒskie, to musi byç z∏ej jakoÊci.
Chiƒczycy dopiero od lat 70. XX wieku, a wi´c
od niedawna, wkraczajà na drog´ rynkowà, po
tym, jak podczas rewolucji kulturalnej, wy-
niszczyli si´ do cna. Oni nic nie mieli. Jak cz∏o-
wiek startuje, to zaczyna si´ uczyç od zera.
I oni te˝ tak zaczynali. Na poczàtku robi si´ rze-
czy s∏abe – one w∏aÊnie kojarzà si´ nam z tà
kiepskà jakoÊcià. Chiƒczycy jednak sà zdeter-
minowani i ambitni, w miesiàce pokonali to, co
nam zaj´∏o dziesiàtki lat. Najwi´ksi przedsi´-
biorcy zacz´li robiç rzeczy Êredniej i wysokiej
jakoÊci, a w tej chwili produkujà ju˝ produkty
wszelkich poziomów jakoÊciowych. W Polsce
rzeczy chiƒskie b´dà si´ kojarzyç z kiepskà ja-
koÊcià ze wzgl´du na mo˝liwoÊci finansowe,
ale na Êwiecie wi´cej jest rzeczy chiƒskich
Êredniej i wy˝szej jakoÊci. 

Rozmawia∏a: Mariola Zdancewicz 11
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Od kilku lat mieszkasz w Pary˝u i Nowym Jorku. W Polsce
jesteÊ g∏ównie znana jako twarz Monnari. Nie jesteÊ podob-
na do Lary Croft, ani do dziewczyny Bonda. Jaki idea∏ kobie-
ty jest dzisiaj lansowany?

Trudno mi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieç. Wy-
daje mi si´, ˝e nie ma jednego wzorca. Tak jak w modzie – nie
ma jednego tematu. Wszystko jest wymieszane: szkocka krata,
z∏oty, metalik, wiecznie modna czerƒ, lata szeÊçdziesiàte – co
kto lubi. Szukajàc idea∏u kobiety, zwróci∏abym si´ w stron´ ce-
lebrities – znanych ludzi, gwiazd filmu i piosenki. To oni dyktu-
jà trendy. Teraz wyraênie w modzie jest mieç rodzin´, a przede
wszystkim dzieci.
Jak wyglàda Twój dzieƒ pracy?

To zale˝y. Mog´ mieç castingi, iÊç do pracy albo mam czas
wolny. ˚ycie modelki to ˝ycie na tzw. smyczy. JeÊli nawet mam
wolny dzieƒ, zawsze mo˝e zadzwoniç telefon i wtedy biegn´ na
jakiÊ casting. Nigdy nic nie wiadomo. Zawsze mo˝e pojawiç si´
jakaÊ praca albo wyjazd – ot tak, zupe∏nie znikàd. Bywa∏o, ˝e
jakaÊ modelka nie pojawia∏a si´ w pracy i na gwa∏t szukano za-
st´pstwa. Wtedy zdarza si´, ˝e zostaje wezwanych kilka dziew-
czyn, spoÊród których zostaje wytypowana zast´pczyni. Tak wi´c
budzisz si´ rano, myÊlisz: „Jaki pi´kny poranek. Poleniuchuj´
sobie troch´”, a tu dzwoni telefon i za godzin´ jesteÊ ju˝ na pla-
nie. Zwykle jednak, niezale˝nie od tego, co robi´, mój dzieƒ za-
czyna si´ od kawy. Sprawdzam te˝, co dzieje si´ w Polsce. Tak
wi´c kawa i Internet – zanim otworz´ oczy.
Na czym polega przygotowanie si´ do sesji zdj´ciowej?

No có˝, nie jest to a˝ taki wielki wyczyn. Po prostu trzeba
byç wypocz´tym, dobrze wyglàdaç i byç, ogólnie rzecz bioràc,
w dobrej formie. Nikt nie chce pracowaç z dziewczynà, która
stroi fochy, czy ma podpuchni´te oczy, bo w∏aÊnie zerwa∏a
z ch∏opakiem. Dlatego zawsze na sesje staram si´ przychodziç
wyspana i w dobrym humorze. Problemy zostawiam w domu.
JeÊli zaÊ chodzi o same zdj´cia – to nigdy nic nie wiadomo.
Raz przez pó∏ dnia skaka∏am na trampolinie. Mo˝e to si´ wy-
dawaç ca∏kiem fajna zabawa, ale ja nie jestem wyczynowcem
i, szczerze mówiàc, cztery godziny skakania troch´ m´czà. In-
nym razem mieliÊmy zdj´cia na jachcie i pochorowa∏o si´ pó∏
ekipy. Dla mnie najgorsze sà zawsze sesje w krótkim r´kawku
na mrozie. Sà tacy, którzy nawet przy temperaturze w okolicach
zera czujà si´ dobrze w letnich ciuchach, ja natomiast jestem
strasznym zmarzluchem. Niestety katalogi majà zawsze pó∏-
roczne wyprzedzenie i koƒczy si´ na tym, ˝e w najwi´ksze upa-

∏y sma˝ysz si´ w kurtkach zimowych. Do tego nie mo˝na si´
przygotowaç. Mo˝na si´ tylko staraç przyzwyczaiç.
Dla jakich znanych marek pracowa∏aÊ? 

Pracuj´ du˝o w Nowym Jorku i Niemczech, wi´c nie wiem,
czy marki, które wymieni´, sà rozpoznawalne w Polsce: Brooks
Brothers, Peek&Cloppenburg, Breuniger, Bloomingdales i inne.
Pracowa∏am te˝ raz dla Japoƒczyków (chocia˝ zwykle wolà
m∏odsze i ni˝sze modelki). To by∏a reklamówka napoju Coca-
Coli – jedna z zabawniejszych prac w moim ˝yciu. Wyst´po-
wa∏am razem z sobowtórem Georga W. Busha – bardzo mi∏y
facet. Przed elekcjà Busha pracowa∏ w firmie budowlanej. By∏
naprawd´ wiarygodny w roli prezydenta – zarówno pod wzgl´-12
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Nie jestem dziewczynà
Bonda

Wywiad ze Êwiatowà fotomodelkà Aleksandrà Rogowskà
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dem dykcji, jak i gestykulacji. Problemem by∏y tylko jego uszy
– nie by∏y wystarczajàco odstajàce. Tak wi´c makija˝ystka pod-
klei∏a je od ty∏u taÊmà klejàcà i ca∏y obraz si´ dope∏ni∏.
Czy fotografami sà wy∏àcznie m´˝czyêni? Czym ró˝ni si´ pra-
ca z m´˝czyznà, od tej z kobietà?

W tym biznesie zdecydowanie wi´cej jest m´˝czyzn foto-
grafów ni˝ kobiet. Zasadniczo taka sytuacja mi odpowiada.
Czasami dziwnie si´ czuj´, kiedy za obiektywem stoi kobieta.
Nie wiem, na czym to polega, nie potrafi´ tego wyt∏umaczyç.
To jest troch´ tak, jak z pisaniem. Mo˝na nie znaç autora,
a przeczytawszy jakiÊ tekst, doÊç ∏atwo jest domyÊliç si´, kto
to napisa∏ – kobieta, czy m´˝czyzna. Tak samo jest ze zdj´cia-
mi. Kobiety inaczej widzà, inaczej kadrujà, inaczej chwytajà
Êwiat∏o. Inaczej si´ z nimi pracuje. Nie da si´ tego nazwaç. To
jest ukryte gdzieÊ mi´dzy s∏owami. A z m´˝czyznami... Oj, to
jest ro˝nie. Generalnie rzecz bioràc, lubi´ pracowaç z ludêmi,
którzy majà jasno wytyczony cel – umiejà go przedstawiç, prze-
kazaç, wyegzekwowaç. Bo dla mnie w gruncie rzeczy praca
przed obiektywem jest tak naprawd´ pracà z obiektywem, za
którym stoi fotograf. On to wszystko koreluje, czy nadzoruje,
ale to ja mam „romans” z kamerà. Wy∏àcznie z kamerà. Tym
jest dla mnie profesjonalizm. Mo˝na byç sexy albo „panienkà
z dobrego domu”. Przed kamerà wszystko jest mistyfikacjà,
grà. Potem sesja si´ koƒczy i ka˝dy wraca do swojego domu.
Koniec dnia pracy – koniec gry.
Pracujesz w ró˝nych krajach na ró˝nych kontynentach. Du-
˝o podró˝ujesz po Êwiecie i zapewne sporo obserwujesz. Jak
w ró˝nych kulturach zachowujà si´ m´˝czyêni wobec kobiet?

Kiedy by∏am ma∏a, moim marzeniem by∏o móc podró˝o-
waç po Êwiecie. Pracowaç dla National Geographic, kiedy ju˝
dorosn´. Poznawaç ciekawych ludzi, odkrywaç nieznane kul-
tury, dotrzeç do niebywa∏ych miejsc. Jednak ˝ycie modelki po-
lega zwykle na przylocie do danego kraju, zrobieniu paru fotek
i wylocie. Zwykle odbiera mnie ktoÊ z lotniska i odwozi do ho-
telu. Nast´pnego dnia sà zdj´cia, a kiedy jest ju˝ po wszyst-
kim, wsiadam do samolotu i odlatuj´. Ma∏o mam czasu na
zwiedzanie. JeÊli zaÊ chodzi o m´˝czyzn, to ich zachowanie
najbardziej zale˝y od religii, a nie szerokoÊci geograficznej.
W kraju arabskim nie odwa˝y∏abym si´ paradowaç w krótkiej
spódniczce. Kraje katolickie sà bardziej liberalne i takie po-
dejÊcie bardziej mi odpowiada.
Kilka lat temu zdawa∏aÊ matur´ w Poznaniu. Dzisiaj miesz-
kasz Nowym Jorku. Jak oceniasz Poznaƒ z tej perspektywy?

Lata liceum to szko∏a, znajomi, kino, siatkówka, wyjÊcia na
piwo i dyskusje w „Kociaku”. Czasem strasznie mi tego bra-
kuje. Tej beztroski, tych ludzi, tych lat. Poznaƒ zawsze wspo-
minam z nostalgià. Do dziÊ wol´ ma∏e, przytulne kina od wiel-
kich molochów. To taka pamiàtka z Poznania.
Poznaniacy uwa˝ani sà za solidnych i pracowitych ludzi. Czy
cechy te sà przydatne we wspó∏czesnym Êwiecie?

Mam wra˝enie, ze w Nowym Jorku nic nigdy nie jest za
darmo. Na opini´ trzeba sobie ci´˝ko zapracowaç. Dlatego by-
cie pracowitym, sumiennym, a nawet upartym, to cechy, któ-
re sà jak najbardziej wskazane. To cechy, dzi´ki którym mo˝-
na osiàgnàç sukces.

Jak zmieni∏a si´ Ameryka po 11 wrzeÊnia?
Przyjecha∏am do Nowego Jorku dwa lata po wydarzeniach

11 wrzeÊnia, wi´c nie jestem w stanie powiedzieç, jak zmie-
ni∏a si´ Ameryka. Z ca∏à pewnoÊcià dziura w ziemi wielkoÊci
boiska do futbolu, g∏´boka na kilka pi´ter, robi wra˝enie, ale
daje si´ równie˝ zauwa˝yç jakàÊ „wyrw´” w sercach ludzi, któ-
rzy tu mieszkajà. Ka˝dy, kto tu by∏, wspomina to wydarzenie
jako niebywa∏à tragedi´. Wspomnienie to jest ˝ywe nawet po
tych pi´ciu latach. Co roku 11 wrzeÊnia ustawiane sà wielkie
reflektory i dwie smugi Êwiat∏a si´gajàce nieba widziane sà na-
wet z bardzo daleka.
Du˝o pracujesz i podró˝ujesz – czy o takim ˝yciu marzy∏aÊ? 

Dosta∏am szans´ od ˝ycia i postanowi∏am spróbowaç
szcz´Êcia. Nigdy nie marzy∏am, ˝eby zostaç modelkà. Mówio-
no mi, ˝e jestem wysoka i chuda, wi´c powinnam chodziç po
wybiegu. Ale ja nie lubi∏am swoich wystajàcych ˝eber i d∏uga-
Ênych nóg, dlatego odbiera∏am takie uwagi za afront, wyÊmie-
wanie si´ ze mnie. Teraz mija siedem lat tego cygaƒskiego ˝y-

cia i troch´ boj´ si´ stabilizacji, siedzenia na jednym miejscu.
Nie wiem, czy jeszcze tak potrafi´.
Czy czujesz si´ spe∏niona jako kobieta? 

Nie wiem. Mam nadziej´, ˝e jeszcze wiele przede mnà. Na
pewno uda∏o mi si´ coÊ osiàgnàç – czy to b´dzie niezale˝noÊç
finansowa, czy wyzbycie si´ chorobliwej nieÊmia∏oÊci. Mode-
ling rzuci∏ mnie na g∏´bokà wod´, a ja instynktownie zacz´∏am
p∏ynàç. I za to mu jestem wdzi´czna.
JeÊli wolno spytaç, komu wys∏a∏aÊ w tym roku Walentynk´?

Tej jednej, wa˝nej osobie.
rozmawia∏ Jerzy Jernas

Fotografie dzi´ki uprzejmoÊci MONNARI i Paula Troy’a 13
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Czy chiƒskie firmy budowlane sà zain-
teresowane wejÊciem na polski rynek?
Jakie segmenty tego rynku szczególnie
je interesujà?

Chiƒskie firmy sà obecne wsz´dzie na
Êwiecie i majà ogromne mo˝liwoÊci wspó∏-
pracy z zagranicà. Wystarczy spojrzeç na
statystyki. Jak wiadomo, Chiny prowadzà
reformy od ponad 20 lat. W ciàgu tego
okresu zebra∏y du˝o doÊwiadczeƒ. Dla
przyk∏adu w 2005 roku wybudowa-
no 1203 km kolei, 6457 km autostrad,
a w 2006 roku 4460 km autostrad. Od-
dano do u˝ytku 488 mln m2 mieszkaƒ
i osiem mostów, które znajdujà si´ w czo-
∏ówce na Êwiecie, jeÊli chodzi o odleg∏oÊç
od prz´s∏a. W 2005 roku kontrakty bu-
dowlane wynosi∏y 218 mld dolarów. Z te-
go, co wiem, chiƒskie firmy sà ˝ywo zain-
teresowane wspó∏pracà z Polskà, intere-
sujà je w∏aÊciwie wszystkie segmenty pol-
skiego rynku, zw∏aszcza infrastruktura.
Mogà podzieliç si´ swoimi doÊwiadcze-
niami z budowy dróg, kolei, tuneli, tam
oraz odwiertów podziemnych. 
W Polsce coraz wi´kszym problemem
staje si´ brak wykwalifikowanych pra-
cowników. Szczególnie odczuwalne za-
czyna to byç w bran˝y budowlanej. Poja-
wi∏a si´ wi´c koncepcja sprowadzenia ich
z Chin, bàdê z innych paƒstw Êrodkowo-
azjatyckich. Jak Pan ocenia ten pomys∏?

Chiny posiadajà dobrze wykszta∏co-
nych robotników budowlanych. Nasi pra-
cownicy sà zdyscyplinowani oraz osiàga-
jà wysokie efekty w pracy – w 2005 ro-
ku wypracowali 4,8 miliardów dolarów
amerykaƒskich na rynku mi´dzynarodo-
wym. W ubieg∏ym roku, za granicà, chiƒ-
skie firmy zatrudnia∏y 670 tysi´cy osób.
Zatem pomys∏ zatrudniania w Polsce
chiƒskich pracowników wydaje mi si´
bardzo dobry. Na pewno b´d´ go wspie-
ra∏. Mog´ nawet ujawniç, ˝e kilka firm
polskich zwróci∏o si´ ju˝ z takà proÊbà do
Ambasady. Chiƒskie firmy obecne sà na
ca∏ym Êwiecie, nie widz´ wi´c problemu,
aby pojawi∏y si´ i w Polsce. Polska to du-
˝y rynek i ogromny potencja∏.
Czy mo˝liwe jest sprowadzenie kontyn-
gentu pracowników wykwalifikowanych
dla budownictwa jeszcze w tym roku?
Czy polskie firmy mog∏yby byç tym za-
interesowane? 

W chwili obecnej w Chinach istnieje
znaczna nadwy˝ka pracowników, nie tyl-
ko w bran˝y budowlanej. Chiƒczycy
z pewnoÊcià b´dà wi´c zainteresowani
pracà w Polsce. Jak ju˝ wspomnia∏em
wczeÊniej, polskie firmy zg∏osi∏y si´ ju˝
w tej sprawie do ambasady, wi´c ch´ç
wspó∏pracy jest obopólna. Warto tu jed-
nak te˝ dodaç, ˝e Chiƒczycy sà zainte-
resowani nie tylko pracà w budownic-
twie, ale równie˝ innymi zawodami, ta-
kimi jak lekarz, piel´gniarka, opiekunka
do dzieci, czy pomoc domowa. 

Jakie jest przeci´tne wynagrodzenie chiƒ-
skiego pracownika wykwalifikowanego w
ró˝nych prowincjach Chin? Czy, uwzgl´d-
niajàc wszystkie koszty, operacja spro-
wadzenia go do Polski jest op∏acalna?

Zarobki sà bardzo zró˝nicowane.
Wszystko zale˝y, jakà prowincj´ Chin weê-
miemy pod uwag´. Najwi´cej dostaje si´
za prac´ w Shenzen, natomiast najni˝sza
pensja wynosi 810 yuanów (ok. 100 do-
larów).W budownictwie pensja zale˝y
oczywiÊcie od iloÊci wykonanej pracy.
Trudno mi jednak powiedzieç, ile taka pen-
sja powinna wynosiç, aby to si´ op∏aci∏o.
Z drugiej strony Chiny to olbrzymi rynek
zbytu. Czy znane sà Panu polskie firmy
budowlane, które sà na rynku chiƒskim? 

Polska i Chiny wspó∏pracujà ze sobà
od 1951 roku. Wtedy powsta∏a firma Chi-
polbrok, która istnieje po dziÊ dzieƒ. Inne
tego typu firmy to np. Rafako – producent
kot∏ów wysokociÊnieniowych, oraz Fakro
– producent okien dachowych. Firmy pol-
skie sà równie˝ obecne na chiƒskim ryn-
ku w innych bran˝ach: spo˝ywczej, wydo-
bywczej, maszyn, czy urzàdzeƒ do ochro-
ny Êrodowiska. 
Co polskim firmom mo˝e pomóc w za-
istnieniu na rynku chiƒskim?

Chiƒski rynek jest otwarty na polskie
firmy. Wspó∏praca na tym rynku z pew-
noÊcià mo˝e byç wielostronna. Uwa˝am,
˝e polskie firmy zdecydowanie powinny
wkroczyç na rynek chiƒski i tym samym
rozszerzyç zasi´g swojej konkurencji po-
za Europ´. Nasza ambasada wspiera te-
go typu dzia∏ania. Problemy, z którymi
zg∏aszajà si´ firmy pragnàce wspó∏praco-
waç z Chinami, pomaga rozwiàzywaç Wy-
dzia∏ Radcy Ekonomiczno-Handlowego.
Tam te˝ mo˝na uzyskaç informacje o tar-
gach, czy ró˝nego rodzaju wspólnych se-
minariach, a tak˝e ofertach chiƒskich
przedsi´biorców. Wydzia∏ ten pomaga
równie˝ uzyskaç wizy wielokrotnego po-
bytu. Polskie firmy na pewno majà szan-
s´ zaistnieç na rynku chiƒskim. Wspó∏-
praca mo˝e dotyczyç ró˝nych dziedzin np.
ochrony Êrodowiska, szczególnie jeÊli cho-
dzi o budow´ urzàdzeƒ w technologii
zmniejszenia zu˝ycia energii i surowców.
Ponadto wiem, ˝e Chiny sà równie˝ zain-
teresowane polskà kadrà mened˝erskà:
czekajà na nich miejsca w przetwórstwie
˝ywnoÊci, w bankowoÊci, górnictwie, czy
w rolnictwie. No i oczywiÊcie, jeÊli cena
b´dzie wystarczajàco konkurencyjna, Chi-
ny chcà tak˝e importowaç. 

Rozmawia∏a Barbara Kluza

GOOD MORNING

CHINA
CHI¡CZYCY W POLSCE,
RODACY W IRLANDII

wywiad z Yuan Guisen,
ambasadorem Chiƒskiej Republiki Ludowej

w Rzeczpospolitej Polskiej
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ART OF PACKAGING 2006 – konkurs na
najlepsze opakowanie komercyjne – rozstrzy-
gni´ty! Nagrodzone zosta∏y w nim najbardziej
twórcze, innowacyjne technologicznie, a przede
wszystkim funkcjonalne rozwiàzania zaspokaja-
jàce gusta konsumentów, czyli nas wszystkich.
Konkurs odby∏ si´ pod honorowym patronatem

Ministra Gospodarki, a w jury zasiad∏y wy-
bitne postaci Êwiata sztuki i biz-

nesu, takie jak: Gra˝yna
Kulczyk, Ewa Kruk, Iza-

bela E. Kwiatkowska,
Miros∏aw A. Boruc,
Henryk Mruk, Stani-
s∏aw Tkaczyk, Bogu-
s∏aw Zalewski i Werner
Sobotka. Cz∏onkowie
jury, spoÊród ponad
stu nades∏anych wzo-

rów i projektów, wy∏onili pra-
ce nominowane do dalszego
etapu konkursu, a nast´pnie
zwyci´zców w poszczegól-
nych oÊmiu kategoriach (m.

in. opakowanie smakowite, opa-
kowanie pierwiastków, czy opako-

wanie life-style). Pod koniec lutego, w Teatrze
Nowym w Poznaniu, odby∏a si´ wielka Gala Fi-
na∏owa, na której dokonano uroczystego og∏o-
szenia wyników konkursu oraz jego mutacji
DEBIUTY, oceniajàcej twórców pomys∏ów na
opakowanie, które jeszcze nie istnieje. W at-
mosfer´ tego d∏ugo oczekiwanego wieczoru
wprowadzi∏ goÊci Zbigniew Grochal – wybitny
aktor od wielu lat zwiàzany z poznaƒskim
Teatrem Nowym. Chwile goràczkowego oczeki-
wania na og∏oszenie werdyktu jury up∏yn´∏y
zgromadzonym goÊciom przy dêwi´kach recita-
lu piosenkarki i aktorki Justyny Szafran, Êpie-
wajàcej m.in. piosenki Edith Piaf. Po prezenta-
cji nominowanych prac i niewàtpliwego talentu
Justyny Szafran przyszed∏ wreszcie czas na naj-
bardziej emocjonujàcà cz´Êç wieczoru – wielki
fina∏. Wyniki konkursu, dostarczone w zalako-
wanej kopercie, og∏osi∏a Izabela E. Kwiatkow-
ska, prezes zarzàdu Grupy Medialnej European
Media Group Sp. z o. o. i zarazem redaktor na-
czelna miesi´cznika PACKAGING POLSKA – or-
ganizatora konkursu. „Szanowni Paƒstwo, za-
nim otworz´ kopert´ chcia∏am zaznaczyç, i˝ sza-
cowne Jury mia∏o równie˝ prawo do nie przy-
znania nagrody... Ale jà przyzna∏o!” – tymi s∏o-

wami Izabela E. Kwiatkowska przystàpi∏a do
og∏oszenia wyników.

Zwyci´zcà cz´Êci komercyjnej konkursu ART
OF PACKAGING 2006 zosta∏o opakowanie – al-
bum pokonkursowy „Kanon twórców – Digital
Edition“ stworzony dla firmy Canon Polska. W∏a-
Êcicielem opakowania i zg∏aszajàcym jest Me-
dia Touch z Warszawy, która sta∏a si´ zarazem
posiadaczem statuetki – Per∏a wÊród opakowaƒ.
Za projekt i wykonanie zwyci´skiego opakowa-
nia odpowiedzialna jest firma Matrix Drukarnia
– Introligatornia z Nowej Iwicznej. G∏ówna
nagroda ART OF PACKAGING 2006 – DEBIUT
przypad∏a w udziale Paw∏owi ZawiÊlakowi
z Akademii Sztuk Pi´knych we Wroc∏awiu za
„Seri´ opakowaƒ – papierowy ksi´˝yc”.

Per∏y ubieg∏ego roku zosta∏y zatem od∏owione,
wy∏oniono opakowania, które oprócz swej pry-
marnej funkcji ochrony towaru przed zniszcze-
niem, posiadajà t´ – tylko z pozoru drugorz´dnà
– estetycznà. Wspó∏czesne myÊlenie o sztuce pro-
wadzi do wniosku, ˝e nie jest ju˝ ona zamkni´ta
wy∏àcznie w nobliwych murach muzeów, nie le˝y
spokojnie w szklanych gablotach, ale wymyka si´
ze sztywnych ram, wychodzi na ulice (choç raczej
tylko na zau∏ki handlowe), wkracza do naszych
domów i biur. Nieca∏e sto lat temu Marcel Du-
champ, za sprawà swojej tezy, ˝e deska do pra-
sowania nie jest w niczym gorsza od dzie∏ Rem-
brandta, okrzykni´ty zosta∏ skandalistà. Z czasem
s∏owa te budzi∏y ju˝ coraz mniej negatywnych
emocji – w∏aÊnie dzi´ki przyznaniu twórczoÊci
u˝ytkowej miana sztuki. To równie˝ dzi´ki s∏o-
wackiemu imigrantowi Andy Warholowi, który
z puszki zupy pomidorowej Campbella uczyni∏
dzie∏o sztuki. Z owà sztukà codziennoÊci stykamy
si´ niemal na ka˝dym kroku, dzi´ki niej kszta∏to-
waç mo˝emy nasze najbli˝sze otoczenie, otaczaç
si´ przedmiotami, w obecnoÊci których doznaje-
my estetycznej przyjemnoÊci. Poszukiwanie, na-
gradzanie i promowanie talentów w tej dziedzinie
jest zatem cenne i ze wszech miar godne konty-
nuowania. W tym kontekÊcie cieszy fakt, ˝e orga-
nizatorzy konkursu og∏osili jego drugà edycj´ –
ART OF PACKAGING 2007.

Ale czy uda∏o si´ odpowiedzieç na pytanie,
czy dorobiliÊmy si´ ju˝ w∏asnej szko∏y designu
opakowaƒ (czerpiàcej z osiàgni´ç Malczew-
skiego, Witkacego, ale tak˝e Borowczyka we-
spó∏ z Lennicà)? Wreszcie, czy znaleêliÊmy
prawdziwà per∏´, czy tylko wspó∏czesnà „musz-
tardówk´”? Maja Ró˝alska

15

relacja

ART OF PACKAGING
czyli dowód na to, ˝e liczy si´ nie tylko wn´trze
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W dzisiejszym Êwiecie, a wi´c i w Polsce
(gdzie poprawi∏y nam si´ w ostatnim czasie
warunki materialne, gdzie mamy wi´ksze
szanse na lepsze ˝ycie), dosz∏o do sytuacji,
która zwykle ma miejsce w paƒstwach bo-
gatszych, bardziej zaawansowanych – nie
ma przyrostu naturalnego, albo jest on zni-
komy. Za taki stan rzeczy odpowiada nie tyl-
ko niech´ç do posiadania dzieci, lecz rów-
nie˝ to, ˝e co czwarta para jest bezp∏odna, a
co druga ma problemy z pocz´ciem potom-
ka. Co wi´cej – problemy te dotyczà w wi´k-
szoÊci m´˝czyzn. Dlaczego tak si´ dzieje?

Kraje Europy Zachodniej stopniowo przy-
stosowywa∏y si´ do osiàgania pewnych standar-
dów ˝yciowych, natomiast w Polsce i w krajach
Europy Ârodkowo-Wschodniej nastàpi∏a podsta-
wowa sprzecznoÊç: przyrost standardów, który
dla mnie mimo wszystko jest wcià˝ ma∏o za-
uwa˝alny, wiàza∏ si´ z bardzo gwa∏townà zmia-
nà stylu ˝ycia. Wszyscy wyobraziliÊmy sobie na-

gle, ˝e oto obowiàzuje nas zachodni styl ˝ycia.
W Êwiecie zglobalizowanym polega to na tym,
˝e ka˝da para chce zdobyç najpierw mo˝liwoÊç
awansu cywilizacyjnego, co jest dyktowane pew-
nymi prawami danego spo∏eczeƒstwa, a póêniej
za∏o˝yç rodzin´, co powoduje oczywiÊcie obni-
˝enie mo˝liwoÊci reprodukcyjnych w skutek
wzrostu metrykalnego. Algorytmy awansu w na-
szym spo∏eczeƒstwie sà zdecydowanie bardziej
skomplikowane. W zwiàzku z tym pojawi∏ si´
chaos. I ten w∏aÊnie chaos, pomi´dzy emocjo-
nalnym, typowym ˝yciem rodziny s∏owiaƒskiej,
a stylem ˝ycia spo∏eczeƒstwa zachodniego, jest
w tej chwili nie do przekroczenia. Doskonale ilu-
struje go odp∏yw naszej m∏odzie˝y w wieku re-
produkcyjnym na Zachód, gdzie byç mo˝e
wch∏onà oni normy tamtych spo∏eczeƒstw. Nie
b´dà ju˝ ˝yli normami naszego spo∏eczeƒstwa. 
Czy w zwiàzku z tà sytuacjà zmieni∏ si´ mo-
ment, w którym decydujemy si´ na dzieci?

Trudno jest dok∏adnie zdefiniowaç, kiedy
nast´puje tzw. w∏aÊciwy wiek rozrodczy.
W Polsce obserwuj´ nast´pujàce zjawisko: na
ma∏˝eƒstwo decydujà si´ ludzie w koƒcowym
okresie studiów lub zaraz po studiach (i to sà
osoby, które majà bardzo ma∏à szans´ na to,
by przetrwaç ze sobà ca∏e ˝ycie), albo mo-
ment ten jest bardzo d∏ugo odwlekany. Kobie-
ty w Polsce zazwyczaj decydujà si´ na macie-
rzyƒstwo oko∏o 35-37 roku ˝ycia, czyli w gra-
nicznym momencie: mi´dzy p∏odnoÊcià zabez-
pieczanà przez ewolucj´, a p∏odnoÊcià, która
potrzebuje interwencji medycznej. W ten spo-

sób bezdzietnoÊç z wyboru przekszta∏ca si´ nie-
postrze˝enie w niep∏odnoÊç. Na to wszystko
dodatkowo nak∏adajà si´ czynniki, których nie
mo˝emy kontrolowaç. Trzeba powiedzieç, ˝e
w latach 80 tzw. mutogeneza, czyli odcinanie
si´ od czynników Êrodowiskowych, które wp∏y-
wajà na rozród, by∏a powa˝nie ograniczona,
poniewa˝ w tamtych latach czynników tych
si´ nie bada∏o. Obecnie nagromadziliÊmy ich
stosunkowo du˝o. Nadal jednak sà one nie
badane, gdy˝ paƒstwo w niewystarczajàcy
sposób docenia nauk´ i, co gorsza, nie do-
strzega si´ u nas problemu rozrodczoÊci. 
Powiedzia∏ Pan na poczàtku, ˝e próbujemy
w tej kwestii przejàç zachodnie standardy.
Czym zatem ró˝nimy si´ jeszcze od tamtych,
bardziej rozwini´tych spo∏eczeƒstw?

W Polsce brakuje przede wszystkim ja-
snych regu∏ spo∏ecznych. Pozwalajà one obli-
czyç, w którym wieku dochodz´ do tej plat-
formy, która gwarantuje mi przyzwoity model

˝ycia. Na Zachodzie ju˝ to funkcjonuje. Spójrz-
my choçby na system specjalizacji w Êwiecie
medycznym. M∏ody lekarz planowo koƒczy
uczelni´ w wieku 23-24 lat. W ciàgu pi´ciu,
szeÊciu nast´pnych lat uzyskuje si´ ca∏à po-
trzebnà specjalnoÊç, która stanowi podstaw´
jego dalszego ˝ycia zawodowego. Mo˝na za-
tem powiedzieç, ˝e oko∏o 30 roku ˝ycia ma si´
solidne mo˝liwoÊci ekonomiczne: i do za∏o˝e-
nia rodziny, i do wyjÊcia w tzw. Êwiat. W Pol-
sce oczywiÊcie tego brakuje. Po pierwsze obo-
wiàzujàce regu∏y spo∏eczne sà bardzo niejasne,
po drugie nasza m∏odzie˝ coraz cz´Êciej wy-
je˝d˝a w poszukiwaniu pracy do krajów unij-
nych. Nie oznacza to oczywiÊcie, ˝e nie ma
u nas osób utalentowanych. W instytutach na-
ukowych zbieramy m∏odzie˝ z bardzo wysoki-
mi Êrednimi, dochodzàcymi nawet do 5,0.
Problem jest tylko taki, ˝e w momencie zro-
bienia doktoratu, nie jesteÊmy w stanie za-
oferowaç im miejsca dla dalszego rozwoju, nie
mo˝emy im daç etatu. Stajà wi´c przed po-
nownym wyborem: co ja w∏aÊciwie mam
w ˝yciu robiç? I tu pojawiajà si´ dylematy: po-
jechaç na Zachód, czy zostaç w Polsce. 
W tej chwili rzeczywiÊcie obserwujemy na-
st´pujàcà prawid∏owoÊç: ludzie naprawd´
wykszta∏ceni, którzy kosztujà paƒstwo naj-
wi´cej, wyje˝d˝ajà. W jaki sposób mo˝na za-
radziç tej sytuacji?

Tutaj potrzebna jest du˝a zmiana syste-
mowa. Wydaje mi si´, ˝e m∏odzie˝ najbardziej
utalentowana powinna mieç tzw. szybkà

Êcie˝k´ awansu. Du˝o si´ o tym w Polsce mó-
wi, ale niestety na mówieniu si´ wszystko
w tej sprawie koƒczy. Problemem jest to, ˝e
szybka Êcie˝ka awansu w sektorach tzw. cy-
wilizacyjnych wymaga rozbudowy i infra-
struktury. Muszà rozbudowywaç si´ instytuty
badaƒ, musi powstaç jeszcze wi´ksza prze-
strzeƒ naukowa. Pod tym wzgl´dem niestety
w Polsce wcià˝ niewiele si´ zmienia. Wyjàt-
kiem jest kilka inwestycji: rozbudowa Uniwer-
sytetu Jagielloƒskiego, rozbudowa Uniwersyte-
tu imienia Adama Mickiewicza, Uniwersytetu
Warszawskiego i campusu OCHOTA. To sà
cztery miejsca w Polsce, gdzie mo˝na si´ za-
trudniç w tzw. sektorze cywilizacyjnym, ale, jak
∏atwo zauwa˝yç, nie obejmujà one ca∏ej po-
wierzchni naszego kraju. Dotyczà wy∏àcznie
Krakowa, Warszawy i Poznania. Ciàgle braku-
je nam porzàdnej infrastruktury. Z tego powo-
du adiunkci nie majà w naszym kraju warun-
ków do rozwoju. Gdy pytajà mnie po 15, 20

latach pracy, co majà dalej ze sobà zrobiç, to
ja nie jestem im w stanie odpowiedzieç. Pol-
ska potrzebuje, tak jak w Harvardzie, do-
s∏ownie 25-pi´trowego wie˝owca z olbrzymi-
mi przestrzeniami, gdzie mogliby trafiaç lu-
dzie, którzy majà pomys∏y. Powinny na nich
tam czekaç umeblowane laboratoria, które
umo˝liwi∏yby prac´ naukowà, realizacj´ Êwiet-
nych pomys∏ów, na które teraz po prostu brak
pieni´dzy. Brak infrastruktury uniemo˝liwia im
dalszy rozwój. Z drugiej strony musimy sobie
równie˝ zdawaç spraw´ z tego, ˝e jesteÊmy
Êwiadkami zmian w trybie demograficznym
spo∏eczeƒstwa. Na emerytur´ b´dziemy prze-
chodzili mi´dzy 70 a 75 rokiem ˝ycia. A wi´c
droga zawodowa m∏odych ludzi ulegnie wy-
d∏u˝eniu o jakieÊ dziesi´ç, pi´tnaÊcie lat. Tym
bardziej wi´c warto zatroszczyç si´ o powi´k-
szenie infrastruktury przestrzeni cywilizacyjnej,
bo bez niej nie ma efektownej mo˝liwoÊci za-
trudnienia i awansu spo∏ecznego.
A jak wyglàda sytuacja z naszà rozrodczo-
Êcià?

Z rozrodczoÊcià jest bardzo kiepsko. Mam
tu w∏aÊnie przed sobà nowy numer „LAN-
CETA”, jednego z kilku najbardziej popular-
nych pism medycznych na Êwiecie, który
w ca∏oÊci poÊwi´cony jest zdrowiu reproduk-
cyjnemu i zdrowiu seksualnemu. Generalnie
rzecz bioràc, niewiele odby∏o si´ konferencji
na temat rozrodczoÊci i przyrostu demogra-
ficznego na Êwiecie. Ostatnià zorganizowano
w latach 90-tych w Kairze. Zosta∏a ona nie-16
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RozrodczoÊç przestaje byç
naszà prywatnà sprawà
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stety zak∏ócona przez pozycj´ koÊcio∏a, który
ma, albo przyjmuje pozycj´ ortodoksyjnà,
zw∏aszcza wobec stosowania Êrodków anty-
koncepcyjnych, które jako jedyne mogà po-
wstrzymaç niekontrolowany wzrost demogra-
ficzny w bardzo biednych krajach afrykaƒ-
skich i niektórych krajach azjatyckich. Nad-
miar rozrodczoÊci na danym terenie równa si´
wojnie. Od tej regu∏y nie ma odst´pstw. Z dru-
giej strony jest zagro˝enie dla rasy bia∏ej, po-
niewa˝ zamieszkuje ona g∏ównie kraje Za-
chodu i stanowi istot´ pot´gi spo∏eczeƒstw
rozwini´tych. Mam na myÊli g∏ównie Europ´
i Ameryk´ Pó∏nocnà. Europa, która jest ko-
lebkà cywilizacji w naszym rozumieniu tego
s∏owa, przechodzi du˝e obni˝enie rozrodczo-
Êci. Wspó∏czynnik rozrodczoÊci plasuje si´ po-
ni˝ej 2 (tzn., ˝e na jednà par´ przypada mniej
ni˝ dwoje dzieci), a wi´c poni˝ej prostej na-
st´powalnoÊci pokoleƒ. Mamy do czynienia
z wyspami demografii – przeludnieniem, g∏o-
dem i biedà w krajach Afryki i Azji, i niedo-
borami ludnoÊci w krajach europejskich, któ-
re si´ bardzo silnie manifestujà i które mogà
prowadziç nawet do zahamowania spo∏ecz-
no-gospodarczego. Posiadanie dzieci to prze-
cie˝ nie tylko zapewnienie sobie pewnej cià-
g∏oÊci genetycznej, ale tak˝e problem spo-
∏eczno-socjalny i ekonomiczny. Obliczono, ˝e
przy obecnym trendzie demograficznym w Pol-

sce w roku 2050 ludnoÊci niepracujàcej za-
wodowo b´dzie wi´cej, ni˝ ludnoÊci pracujà-
cej. Nasz kraj przestanie sí  wtedy rozwijaç, mo-
˝e wr´cz dojÊç do za∏amania cywilizacyjnego.
W zwiàzku z tym rozrodczoÊç przestaje byç na-
szà prywatnà sprawà, okazuje si´ byç bardzo
wa˝nà kwestià, dotyczàcà równomiernego
i sprawnego rozwoju spo∏eczeƒstw. To w∏aÊnie
akcentuje bie˝àcy numer LAN-CETA, nawo∏ujàc
do globalnej polityki nad rozrodem cz∏owieka. 
Jakie czynniki wp∏yn´∏y na taki obrót sprawy?

Ca∏oÊç komplikuje fakt du˝ej wra˝liwoÊci
i brak oporu ewolucyjnego m´˝czyzny. Okaza∏
si´ on rzeczywiÊcie s∏abà p∏cià. W XX i XXI
wieku dosz∏o w m´skich organizmach do tak
du˝ych przemeblowaƒ, ˝e w bardzo m∏odym
wieku mo˝e dojÊç do obni˝enia jakoÊci nasie-
nia. Prowadzone w tej sprawie badania epi-
demiologiczne przez bardzo d∏ugi czas baga-
telizowano. Wykaza∏y one, ˝e dosz∏o do wy-
sokiego spadku jakoÊci nasienia. Nadal nie
wiemy, jaka jest minimalna liczba plemników,
która przesàdza o prawid∏owym rozrodzie, ale
mo˝emy ju˝ powiedzieç, ˝e obecnie obni˝y∏a
si´ ona w sposób kolosalny. JeÊli kiedyÊ za
norm´ przyjmowano 200 mln plemników, to
w tej chwili jej granic´ wyznacza oko∏o 40-60
mln. Co gorsza, w warunkach polskich, gra-
nic´ t´ ju˝ si´ kwestionuje. Nasi studenci,
a sà to przecie˝ bardzo m∏odzi ludzie, którzy

nie planujà zazwyczaj zak∏adania rodziny, cz´-
sto nie dochodzà do tej normy. Mo˝emy wi´c
wysnuç wniosek, ˝e im sà starsi, tym w wi´k-
szym stopniu pogarszajà swoje mo˝liwoÊci
prawid∏owego rozrodu.
Dlaczego tak si´ dzieje?

Trudno jest mi jednoznacznie odpowie-
dzieç na to pytanie. Wydaje si´, ˝e skoro or-
gan m´ski jest zmuszony do produkcji gamet
od wieku pokwitania, to samo dojÊcie do nie-
go (mi´dzy 13 a 15 rokiem ˝ycia) ju˝ jest
w obecnej dobie bardzo niebezpieczne. Orga-
nizm jest nara˝ony na bardzo wiele czynni-
ków: stres, zanieczyszczonà wod´, ˝ywnoÊç.
Liczba plemników gwa∏townie maleje, ponie-
wa˝ organizm m´ski jest nara˝ony na nadmiar
estrogenów, co powoduje obni˝enie wydolno-
Êci spermatogenezy. W momencie dojÊcia do
wieku pokwitania liczba plemników jest ju˝
ustabilizowana, natomiast m´˝czyêni mogà
byç nadal w strefie czynników szkodliwych.
Problemem jest jednak okreÊlenie, które sub-
stancje mogà szkodziç. Niestety, w Polsce nie
mamy jeszcze laboratorium toksykologiczne-
go, które by pomog∏o znaleêç odpowiedê na
to pytanie. Co innego w Stanach Zjednoczo-
nych, tam powsta∏a ca∏a sieç tego typu labo-
ratoriów, w których wyodr´bnia si´ kompo-
nenty szkodliwe, a potem stara si´ je prze-
mys∏owo ograniczyç. W Polsce nikt o tym nie 17
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mówi i, szczerze mówiàc, nie wierz´, ˝e pod-
j´toby jakieÊ ekonomiczne kroki, nawet gdy-
by uda∏o si´ owy czynnik zidentyfikowaç. Pó-
ki co, od 2001 roku badania epidemiologicz-
ne prowadzi Âwiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO). 
Jakie sà inne przyczyny niep∏odnoÊci?

Pierwszà przyczynà epidemiologicznà, jak
ju˝ wspomnia∏em, jest brak plemników w eja-
kulacie bàdê bardzo zredukowana ich liczba.
To jest zdecydowany „awans” m´˝czyzny od
lat 1993-95, gdzie ok. 90 % niep∏odnoÊci
przypisywano hormonalnej dysfunkcji jajnika.
Teraz owa dysfunkcja jajnika znajduje si´ na
drugim miejscu. Wydaje si´ przy tym hanieb-
ne, i o tym równie˝ donosi „LANCET”, ˝e przy
takich k∏opotach obni˝ono fundusze naukowe
na zdrowie reprodukcyjne m´˝czyzny na ca-
∏ym Êwiecie. Stàd wynika g∏ówna przes∏anka
tego numeru – apel, by gwa∏townie podnieÊç
fundusze na te badania. Niestety, w Polsce
jest jeszcze gorzej, poniewa˝ wydaje si´, ˝e
problem zdrowia reprodukcyjnego m´˝czyzny
to jest coÊ, o czym si´ nie mówi, co jest wsty-
dliwe i czego z pewnoÊcià nie pokazuje si´
w debacie publicznej. Z tego powodu nie
mo˝na wyodr´bniç Êrodków na leczenie. Dzie-
je si´ tak rówie˝ dlatego, ˝e leczenie (mimo
tego, ˝e jest mo˝liwe) jest po pierwsze kosz-
towne, a po drugie, paƒstwo polskie, w prze-
ciwieƒstwie do wi´kszoÊci krajów UE, w nim

nie partycypuje. Leczenie niep∏odnoÊci traktuje
si´ u nas jako prywatnà wol´ zapewnienia sobie
szcz´Êcia. To w moim odczuciu k∏óci si´ ze zdro-
wym rozsàdkiem i kszta∏tem polityki socjalnej
i demograficznej, z którego paƒstwo absolutnie
nie jest zwolnione. 
Trudno si´ z panem nie zgodziç. Cz´Êciej jed-
nak s∏ychaç w Polsce g∏osy, ˝e g∏ównà przy-
czynà niedomagania m´˝czyzn jest psychika.
Wiele osób mo˝e byç zdziwionych faktem, ˝e
wina le˝y jednak po stronie warunków ekolo-
gicznych.

OsobiÊcie sk∏ania∏bym si´ raczej w stro-
n´ czynników Êrodowiskowych: estrogenów,
progesteronów, których nagromadziliÊmy bar-
dzo du˝o. Któ˝ zdaje sobie dziÊ spraw´, ˝e na
przyk∏ad rzeki sà zanieczyszczone estrogena-
mi z pigu∏ek antykoncepcyjnych? Trudno jed-
nak wyeliminowaç ten czynnik – Êrodki anty-
koncepcyjne sà niejako naszym dobrem
w kontrolowaniu rozrodu. Zatem nale˝y przy-
jàç, ˝e Êrodki antykoncepcyjne powinny si´
zmieniaç w miar´ cywilizowania cz∏owieka.
Trzeba wi´c rozpoczàç poszukiwanie nieszko-
dliwych Êrodków. Te dzia∏ania wspiera w∏a-
Ênie WHO. Sprawa jest jednak nadal nieure-
gulowana. Trzeba przeprowadziç dalsze ba-
dania immunologiczne o antykoncepcji – bez-
piecznej, d∏ugotrwa∏ej i niewymagajàcej bez-
poÊredniego stosowania. 
Ale w∏aÊnie mo˝e jest taka polityka? 

Na pewno jest swego rodzaju lobby leko-
we. To przecie˝ olbrzymi, wielomiliardowy
przemys∏ globalny. Owe lobby zabiegajà o po-
parcie wp∏ywowych ludzi np. do lobby leków
naturalnych nale˝y ksià˝´ Charles. Niestety,
jak dobrze wiemy, ostatecznie liczà si´ tylko
pieniàdze – wygrywa ten, kto ma ich najwi´-
cej. To w oczywisty sposób blokuje próby ze
strony nieÊmia∏o przebijajàcych si´ proekolo-
gicznych preparatów. 
Czy to oznacza, ˝e Êwiat oszala∏, stawiajàc
na pieniàdz, jednoczeÊnie nie myÊlàc o przy-
sz∏oÊci?

W pewnym sensie tak. Na szcz´Êcie, mi-
mo tych wszystkich przeciwnoÊci, d∏ugoÊç ˝y-
cia cz∏owieka i jego aktywnoÊç wzrasta. Z dru-
giej strony na pewno mo˝na stwierdziç, ˝e
Êwiat oszala∏. Wystarczy spojrzeç na spo∏e-
czeƒstwo amerykaƒskie, sk∏adajàce si´ w 60%
z ludzi oty∏ych, z cukrzycà w 40 roku ˝ycia,
z nadciÊnieniem, nie mieszczàcych si´ na jed-
nym siedzeniu, wo˝àcych si´ w ogromnych ci´-
˝arówkach, bo do samochodu osobowego po
prostu si´ nie mieszczà. To spo∏eczeƒstwo ca∏-
kowicie uzale˝nione od ropy naftowej – oni nie
mogà chodziç, muszà wi´c jeêdziç. W zwiàz-
ku z tym, polityka USA ÊciÊle podyktowana jest
odruchami spo∏ecznymi. Wywo∏ywane sà woj-
ny w regionach, które dostarczajà rop´ nafto-
wa. To jest dla mnie patologiczne. 

Rozmawia∏a Mariola Zdancewicz
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Fenomenem ostatnich lat sà blogi, czyli pami´tniki internetowe. Ostatnio próbujà je sobie
zaw∏aszczyç nawet politycy. Ale na pewno im si´ to nie uda. Dlaczego? Bo nie sà powabny-
mi nastolatkami, a ju˝ zupe∏nie nie sà spragnieni mi∏oÊci.

Ju˝ w staro˝ytnoÊci swoje przygody spisywali znani wojownicy i wodzowie, ta-
cy jak Ksenofont, czy Cezar. Ale dopiero w XVII wieku pisanie pami´tników sta∏o
si´ popularne. Wynika∏o to faktu, ˝e wówczas wi´kszoÊç szlachty po prostu na-
uczy∏a si´ pisaç i czytaç. Prowadzili barwne ˝ycie, uczestniczyli w licznych wy-
prawach wojennych, podró˝ach i odkryciach geograficznych. Pod koniec swego
˝ycia cz´sto pragn´li spisaç swoje przygody. W Polsce najznakomitszym tego przy-
k∏adem sà pami´tniki napisane przez zdrajc´ ojczyzny ksi´cia Radziwi∏∏a, czy zna-
nego warcho∏a i pieniacza Jana Chryzostoma Paska.

Prawdziwà mod´ na spisywanie w∏asnych prze˝yç przyniós∏ dopiero dzie-
wi´tnastowieczny romantyzm. Swoje dzienniki intymne prowadzili znani filozofo-
wie, pisarze i artyÊci. Nie by∏y one bynajmniej przeznaczone do publikacji. Do-
piero dziesiàtki lat po Êmierci autorów ujrza∏y Êwiat∏o dzienne – nierzadko w au-
rze skandalu obyczajowego. Swoje dzienniki intymne pisali g∏ównie Francuzi –
J. J. Rousseau, Stendhal, czy ekscytujàca pisarka George Sand. Zapewne ich opu-
blikowanie w XX wieku da∏o masowy impuls m∏odym naÊladowcom. Mimo, ˝e pa-
mi´tniki pisali zarówno m´˝czyêni, jak i kobiety, to jednak to One – kobiety – sà
z Wenus. To dziewcz´ta sà wra˝liwsze i bardziej uczuciowe, to One bardziej po-
trzebujà mi∏oÊci. To wreszcie One najpi´kniej potrafià o tym pisaç.

Prze∏om ostatniego wieku spowodowa∏ powszechny dost´p do najnowocze-
Êniejszych technologii komunikowania si´. W efekcie powsta∏y nieznane wczeÊniej
mody, zwyczaje i zjawiska. DziÊ automatyczna sekretarka telefonu komórkowego
powabnej nastolatki mo˝e przywitaç ciebie kuszàcym g∏osem: „Wiesz, do kogo si´
dodzwoni∏eÊ i chyba wiesz, co chcesz zrobiç”. Mo˝esz te˝ dostaç SMS-a od ro-
mantycznej Marty „Would You like meeting, drinking, talking, smoking and dre-
aming with Me – tonight?” 

To wszystko jest jednak niczym przy blogach internetowych. Tu m∏ode dziew-
czyny bardzo ch´tnie obna˝ajà swojà dusz´. Robià to zarówno dla swoich znajo-
mych, którzy znajà adresy ich bloga, jak i dla obcych. Zapewne liczà, ˝e w ten
sposób poznajà swojego bohatera, swojà mi∏oÊç – bo ka˝dy mo˝e si´ z nimi skon-
taktowaç, dopisujàc swój komentarz, czy piszàc po prostu e-maila. Lolitki obna-
˝ajà jednak nie tylko swojà dusz´, ale nierzadko i cia∏o – m∏ode cia∏o. Kuszà ch∏o-
paków zdj´ciami swojej twarzy, swoich ramion, kuszà powabnymi gestami za-
trzymanymi w kadrze. Serwisy wymiany zdj´ç sta∏y si´ miejscem swoistego flir-
towania. Mo˝esz nie tylko wpisaç swój komentarz do zdj´cia dziewczyny, ale mo-
˝esz równie˝ zaznaczyç jego najmniejszy fragment, komentujàc to w intrygujàcy
sposób. Mo˝esz np. zakreÊliç ob∏e kszta∏ty brzoskwini w s∏oiku sfotografowane
przez nastoletnià Natali´ i dopisaç zmys∏owy komentarz w rodzaju: „Czy mog´
skosztowaç?” albo „I want touching”. Po co One to robià? Dlaczego w taki spo-
sób? Zapewne Êwiadczy to o nieodpartej potrzebie kontaktu z drugà osobà, o roz-
paczliwej walce z samotnoÊcià, wreszcie o pragnieniu mi∏oÊci.

A politycy? No có˝, zapewne majà swojà wizj´ Êwiata – wizj´, w której nie ma
miejsca na mi∏oÊç. Oni pragnà tylko w∏adzy i za wszelkà cen´ b´dà nas przeko-
nywaç, ˝e „Kopernik te˝ by∏a kobietà”! Jerzy Jernas 19
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LOLITKI INTERNETU
– czyli kuszenie w sieci

„Czy by∏am twojà kochankà, czy matkà, mniejsza:
czy zrodzi∏am w tobie mi∏oÊç, czy przyjaêƒ, czy by-
∏am z tobà szcz´Êliwa, czy nie, wszystko to nie
zmienia nic w obecnym stanie mej duszy. Wiem,
˝e ci´ kocham, to wszystko.”

Aurora Dudevand znana jako George Sand
t∏umaczenie Tadeusz Boy ˚eleƒski

„Nigdy ˝aden cz∏owiek nie kocha∏,  tak jak ja ci´
kocham. Ton´, p∏awi´ si´ w mi∏oÊci; nie wiem
ju˝, czy ˝yj´, czy jem, czy chodz´, czy oddycham,
czy mówi´: wiem, ˝e kocham. Ach, jeÊli mia∏aÊ
przez ca∏e ˝ycie niewygas∏e pragnienie szcz´Êcia,
jeÊli to jest szcz´Êcie byç kochanà, jeÊli prosi∏aÊ
o nie Boga, och ty moje ˝ycie, moje dobro, moja
ubóstwiana, spójrz na s∏oƒce, na kwiaty, na zie-
lonoÊç, na Êwiat! JesteÊ kochanà, powiedz to so-
bie, tak jak Bóg mo˝e byç kochany przez swoich
lewitów, wyznawców, m´czenników. Umieram
z mi∏oÊci, mi∏oÊci bez nazwy, szalonej, rozpaczli-
wej, zatraconej; kocham ci´, uwielbiam, ubós-
twiam a˝ do ostatniego tchu!”

Alfred de Musset o George Sand
t∏umaczenie Tadeusz Boy ˚eleƒski

„Mo˝e dzisiaj
gdybym mog∏a coÊ powiedzieç
powiedzia∏abym zostaƒ
a ja zdziwi∏am si´ tylko
tak g∏oÊno, ˝e da∏am mu czas na ucieczk´
i uciek∏, po raz drugi ju˝
licz´ na to, ˝e jeszcze przyjdzie
po cichu tym razem”

Nataluv 
w blogu „ Absolute-space”
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W latach 90. bran˝a, którà si´ Paƒstwo
zajmujecie, by∏a w naszym kraju zupe∏nie
nieznana. Skàd Pani wiedzia∏a, ˝e taka fir-
ma w Polsce b´dzie mia∏a racj´ bytu?

Mo˝e podpowiedzia∏a mi to moja ko-
bieca intuicja? Tak naprawd´, to trudno
by∏o wtedy mówiç o bran˝y. Powstawa∏y
jedynie biura rachunkowe i ksi´gowe. My
zaczynaliÊmy od consultingu dla indywi-
dualnych firm. Wtedy oczywiÊcie nie u˝y-
waliÊmy jeszcze nazwy consulting, tylko
tworzyliÊmy spó∏k´ us∏ug finansowo-
prawnych. Rok po powstaniu firmy za-
cz´∏y si´ pierwsze prywatyzacje, pierw-
sze du˝e projekty i wtedy okaza∏o si´, ˝e
doskonale trafiliÊmy w potrzeby rynku.
Kto by∏ Paƒstwa pierwszym du˝ym klien-
tem?

To by∏a Wytwórnia Wyrobów Tytonio-
wych w Poznaniu. Ca∏à dokumentacj´ pry-
watyzacyjnà przygotowywaliÊmy na ma-
szynach do pisania, w kilku kopiach. R´cz-
nie sprawdzaliÊmy tysiàce liczb, weryfiko-
waliÊmy ka˝dà napisanà sylab´, ka˝de

zdanie. Doskonale pami´tam ten projekt,
bo koƒczyliÊmy go dok∏adnie w Wigili´.
Dzisiaj jest inna sytuacja. Firma DGA jest
mocnà, notowanà na gie∏dzie firmà. Pol-
ska te˝ bardzo si´ zmieni∏a, jesteÊmy
w Unii Europejskiej. Jak to si´ dzieje, ˝e,
pomimo zachodnioeuropejskiej konkuren-
cji, doskonale radzicie sobie na rynku?

RzeczywiÊcie w Êlad za pieni´dzmi,
które wp∏yn´∏y z Unii, przysz∏a do Polski
konkurencja z gigantycznym baga˝em
doÊwiadczeƒ. Kiedy firmy te stawa∏y
w przetargach, ich mocnym atutem by-
∏y Êwietne referencje. Trzeba wi´c by∏o
znaleêç jakiÊ sposób, by utrzymaç si´ na
rynku. Mamy takà zasad´ w firmie, ˝e
przygotowujàc si´ do realizacji kolejnych
kroków strategii, robimy to z du˝ym wy-
przedzeniem – rocznym, pó∏rocznym. Uwz-
gl´dniamy wi´c to, co dopiero b´dzie si´
dzia∏o. Wiedzàc, ˝e wp∏ynà Êrodki z UE,
wiedzàc, jakie to b´dà kwoty i jakie kie-
runki b´dà preferowane, okreÊliliÊmy te,
które najbardziej odpowiada∏y kompe-

tencjom naszej kadry. W efekcie to my
wyszliÊmy do potencjalnych konsorcjan-
tów, pokazujàc im naszà si∏´ i znajomoÊç
polskiego rynku. UdowodniliÊmy im, ˝e
bez polskiego wsparcia nie wejdà na ten
rynek. To my zrobiliÊmy pierwszy krok, za-
praszajàc ich do konsorcjum. Dzi´ki temu
jako pierwsza polska firma byliÊmy lide-
rem w jednym z najwi´kszych projektów
(to by∏y projekty szkoleniowe) i, co bardzo
wa˝ne, to my stan´liÊmy na czele konsor-
cjum, a nie zachodni partnerzy.
Czy kobiecie ∏atwo negocjowaç z twar-
dymi, zagranicznymi asami?

MyÊl´, ˝e akurat w tym przypadku
przewa˝y∏y wzgl´dy merytoryczne, a nie
moja p∏eç. WykazaliÊmy si´ wiedzà i kon-
kretnymi danymi i naprawd´ nie by∏o w
tym zakresie rozró˝nienia na kobiet´ i
m´˝czyzn´. Rozmowa by∏a typowo bizne-
sowa.
Odnios∏a Pani bez wàtpienia wielki suk-
ces. Czy kobiecoÊç pomaga, czy te˝ prze-
szkadza w zarzàdzaniu wielkà firmà?20
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O m´˝czyznach, urodzie i karierze
rozmowa z pierwszà damà polskiego consultingu panià Annà Szymaƒskà,

wiceprezesem Zarzàdu DGA Doradztwo Gospodarcze S.A.
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To zale˝y. Poniewa˝ jestem kobietà,
to zdarza mi si´ kierowaç uczuciami
i emocjami. Mojà mocnà stronà jest na
pewno moja intuicja. Szczerze przyznam,
˝e bywa i tak, ˝e to nie zdrowy rozsàdek,
a intuicja podpowiada mi, jakà decyzj´
mam podjàç. Nie ukrywam, ˝e czasami
wola∏abym jednak krzyknàç jak m´˝czy-
zna, krótko uciàç niepotrzebnà dyskusj´,
szczególnie wtedy, gdy trzeba przekazaç
jakàÊ trudnà decyzj´.
Woli Pani pracowaç z m´˝czyznami, czy
z kobietami?

Obecnie pracuj´ zarówno z m´˝czy-
znami, jak i z kobietami. Przez bardzo
d∏ugi okres czasu pracowa∏am z zespo-
∏em z∏o˝onym wy∏àcznie z m´˝czyzn.
Wtedy charakteryzowa∏ mnie tzw. m´ski
styl zarzàdzania. Z pewnoÊcià m´˝czy-
znom ∏atwiej jest przekazaç s∏owa kryty-
ki, pracuje si´ z nimi ∏atwiej, szybciej
i krócej. Natomiast kobiety Êwietnie
sprawdzajà si´ przy projektach, które wy-
magajà du˝ej kreatywnoÊci. 
Czy uroda odgrywa jakàkolwiek rol´
w prowadzeniu interesów, wspinaniu si´
po szczeblach kariery zawodowej, w ne-
gocjacjach?

Nie powinna mieç wp∏ywu na karie-
r´. Wa˝niejsza jest wiara we w∏asne mo˝-

liwoÊci, w swój potencja∏, a to przecie˝
nie zale˝y od wyglàdu zewn´trznego.
Czasami jednak, w przypadku rozmów
biznesowych, czy negocjacji, element ko-
biecoÊci mo˝e pomóc. 
Czy kobieta biznesu mo˝e pozwoliç sobie
w pracy na w∏asny styl ubierania si´?

Strój Êwiadczy o naszej osobowoÊci.
Istnieje kanon ubioru w biznesie i pew-
nych zasad z pewnoÊcià nale˝y si´ trzy-
maç. Warto jednak mieç swój styl, bo to
Êwiadczy o charakterze.
Jak sp´dza Pani wolny czas?

Bardzo lubi´ podró˝owaç. Co dwa la-
ta wybieram si´ w dalekà, kilkutygodnio-
wà podró˝. Pó∏ roku wczeÊniej, wspólnie
ze znajomymi, zaczynamy wybieraç miej-
sce, do którego chcemy pojechaç. Roz-
k∏adamy mapy, wyjmujemy przewodniki
i zbieramy wa˝ne informacje. Fascynujà-
ce jest to, ˝e podró˝e te od poczàtku do
koƒca przygotowujemy sami, rozpisuje-
my dzieƒ po dniu, co chcemy zobaczyç,
ka˝dy opracowuje jakiÊ kawa∏ek naszej

wyprawy. Podró˝ujemy w dalekie miej-
sca. Ostatnio byliÊmy w Peru, Boliwii i na
wyspach Galapagos, natomiast najd∏u˝-
sze wakacje sp´dziliÊmy w Australii. By-
liÊmy tam pi´ç tygodni i zwiedziliÊmy
praktycznie wszystko, co si´ da∏o. 
W jaki sposób si´ Pani relaksuje?

W chwili obecnej jestem na etapie
koƒczenia budowy domu i wolne chwi-
le sp´dzam, szukajàc do niego wyposa-
˝enia.
Jakimi przedmiotami lubi si´ Pani ota-
czaç?

Uwielbiam starocie: pojedyncze fili-
˝anki, ma∏e obrazki, gad˝ety i dekoracje
z tzw. elementem wieku. 
Czy w nowym domu b´dà jakieÊ zwie-
rz´ta?

Nie, poniewa˝ nie mia∏by si´ kto ni-
mi opiekowaç. Oboje z m´˝em pracuje-
my po 10-12 godzin na dob´, zdarzajà
si´ nam wyjazdy s∏u˝bowe na kilka dni.
Przy takim trybie ˝ycia nie mo˝emy po-
zwoliç sobie na trzymanie w domu ˝y-
wego stworzenia. 
Czy lubi Pani, któràÊ z tradycyjnie przy-
pisanych kobiecie prac domowych?

W czasie studiów du˝o robi∏am na
drutach. Teraz brak mi na to czasu. No

i musz´ si´ przyznaç, ˝e jeÊli chodzi
o umiej´tnoÊci kulinarne, to jedynie po-
trafi´ robiç sa∏atki. 
A jakiej muzyki lubi Pani s∏uchaç?

Nieustannie wracam do listy przebo-
jów Trójki. Lubi´ te˝ delikatny jazz.
Jaka ksià˝ka zrobi∏a ostatnio na Pani
najwi´ksze wra˝enie?

Mam takà jednà ksià˝k´, do której
nieustannie wracam i którà jako pierw-
szà przeczyta∏am z zapartym tchem. To
by∏ „Hrabia Monte Christo”. Dosta∏am jà
w dzieciƒstwie od mojego taty. Nato-
miast ostatnio, na Walentynki, dosta∏am
„Sztuk´ uwodzenia” i myÊl´, ˝e jak jà za
par´ dni przeczytam, to jest szansa, ˝e
stanie si´ mojà ulubionà.
Czy czuje si´ Pani osobà szcz´Êliwà?

Zdecydowanie tak. Patrz´ na siebie
jak na osob´, która odnios∏a sukces: ro-
bi´ to, co lubi´, pracuj´ z fajnymi ludê-
mi i ca∏y czas mi si´ chce. OczywiÊcie
wiem, ˝e praca ze stu czterdziestoma
osobami to ogromna odpowiedzialnoÊç,
ale ta w∏aÊnie odpowiedzialnoÊç mnie
dope∏nia. Mam w sobie wewn´trznà ra-
doÊç ˝ycia i poczucie humoru, a to bar-
dzo pomaga w biznesie.

rozmawia∏a Ola Sarnej
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Od zawsze fascynowa∏a Pana kultura
masowa, jaki jest zatem Paƒski idea∏
kobiety? Jest nim Marylin Monroe, Clau-
dia Schiffer, Britney Spears, a mo˝e Ma-
rusia z „Czterech pancernych...”?

MyÊl´, ˝e tak naprawd´ ˝adna
z nich. Sà to tylko pewnego rodzaju iko-
ny. Marylin Monroe stworzy∏a wokó∏ sie-
bie takà aur´, ˝e wizualnie by∏a zjawi-
skiem niezwyk∏ym. Co wi´cej, nie poja-
wi∏a si´ do tej pory inna postaç, która
tak zamiesza∏aby w ÊwiadomoÊci spo-
∏ecznej. Bo co to znaczy „idea∏”? Mog´
znaleêç idea∏ w zupe∏nie przypadkowo
spotkanej osobie, w której odkryj´ coÊ
wyjàtkowego, coÊ, o czym mo˝e nawet
ona sama nie wiedzia∏a. Pytanie zatem,
czy chcia∏bym fotografowaç Marylin
Monroe? Pewnie tak, ale raczej nie dla-
tego, ˝e stanowi dla mnie „idea∏”.
Fotografuje Pan wiele znanych kobiet
m. in. Justyn´ Steczkowskà, Natali´ Ku-
kulskà, Ma∏gorzat´ Ostrowskà a tak˝e
Agnieszk´ Duczmal. Co jest w nich inte-
resujàcego – twarz, oczy, gest, czy mo˝e
dusza?

Szukam prze∏o˝enia. Dà˝´ do tego,
˝eby obraz stanowi∏ odzwierciedlenie
osobowoÊci fotografowanej osoby. Chc´
stworzyç aur´ i klimat, który b´dzie t´
osob´ okreÊla∏.
Zatem, czy tworzàc portret znanej osoby,
dà˝y Pan do tego, ˝eby zdj´cie to by∏o ja-
kàÊ syntezà jej osobowoÊci, czy po prostu
∏adnie sfotografowanà buzià?

Charakterystyczne dla wspó∏czesnych
magazynów ilustrowanych jest niestety
za∏o˝enie, ˝e zawsze zdj´cie osoby
uÊmiechni´tej jest lepsze od zdj´cia do-
brego. Sà to pisma, które musza si´ po-
dobaç du˝ej grupie osób, która je kupi.
Ja tego has∏a nie realizuj´. 
Jakà znanà, a mo˝e nieznanà, kobiet´
chcia∏by Pan sfotografowaç? Co jest Pa-
na marzeniem?

Nigdy nie „rajcowa∏o” mnie bywanie
poÊród znanych ludzi. Nigdy te˝ nie mia-
∏em chorych ambicji, aby kogoÊ dotknàç,
patrzeç na niego, byç z nim. W katego-
riach dzie∏a sztuki myÊl´ na przyk∏ad o...
Naomi Campbell. Chcia∏bym jà sfotogra-
fowaç. JeÊli natomiast chodzi o moje ma-
rzenia, to od pi´ciu lat myÊla∏em, ˝eby sfo-
tografowaç panià Krystyn´ Feldman. Na-
iwnie wierzy∏em, ˝e b´dzie ˝yç wiecznie.
Dopiero niedawno uÊwiadomi∏em sobie,
jak bardzo si´ myli∏em.
Fotografowanie znanych twarzy jest za-
ledwie u∏amkiem Paƒskiej dzia∏alnoÊci.
Najcz´stszym tematem zdj´ç jest cia∏o
kobiety. Na kliszach mo˝na odnaleêç
liczne archetypy: kobiet´ Globus, kobie-
t´ Syzyfa. Czym wi´c jest dla Pana ko-
bieta? Medium?

Cia∏o kobiety postrzegam jako pre-
tekst, jako materia∏. Cz´sto fotografuj´ cia-
∏a tancerek, gimnastyczek, które pos∏ugu-
jà si´ nimi na co dzieƒ jako narz´dziem
ekspresji. Moje zdj´cia pozbawione sà sfe-
ry erotyczno – seksualnej. Sà niedopowie-
dziane i przez to bardziej wieloznaczne.
Zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie, furo-
r´ zrobi∏ album „Mi∏oÊç i po˝àdanie”. Je-
go autor zebra∏ w nim najbardziej emo-
cjonujàce zdj´cia kobiet. Sà tam zdj´cia
zarówno uznanych fotografików, jak i zu-
pe∏nie nie znanych autorów. Co Pan sà-
dzi o tym albumie?

Wydawnictwo to fantastycznie rozwi-
ja wiedz´ przeci´tnych ludzi o fotografii.
Ponadto, ma równie˝ ogromny wp∏yw na
wiedz´ ludzi zaliczajàcych si´ do intelek-
tualnej elity – tych, którzy nie majà poj´-
cia ani o fotografii, ani o tym, co si´ dzie-
je na Êwiecie. To doÊç smutne. Pociesza-
jàce jest jednak to, ˝e fotografie kolek-
cjonujà modne postacie ze Êwiata show-
biznesu, takie jak Madonna, czy Elton
John, który jest posiadaczem kolekcji naj-
wybitniejszych autorów. To, ˝e ludzie za-
czynajà kupowaç fotografi´, zaczynajà si´
nià interesowaç, na pewno zaprocentuje
w przysz∏oÊci.
Co Pana inspiruje? Malarstwo, film, Êwia-
t∏o poranka, a mo˝e coÊ zupe∏nie innego?

JeÊli cz∏owiek jest ciekawy Êwiata, je-
Êli ma uszy i oczy otwarte, to mo˝e go in-
spirowaç ca∏y zewn´trzny Êwiat. Ja gro-
madz´ w sobie wszystkie nieuchwytne
konfiguracje rzeczywistoÊci. Lubi´ oglàdaç
dobre malarstwo, fotografi´ na najwy˝-
szym poziomie. Dzisiaj wyjazd do Berlina,
czy Wiednia nie stanowi ˝adnego proble-
mu. A w tych miastach na okràg∏o dzieje
si´ coÊ, co mnie fascynuje, co mog´ oglà-
daç, co jest dla mnie inspiracjà, dope∏nie-
niem wiedzy i wra˝liwoÊci. Zdarza si´
równie˝ i tak, ˝e inspiracjà staje si´ zwy-
czajna osoba, którà spotykam.

Jaka ksià˝ka (lub filmy) zrobi∏a ostatnio
na Panu wra˝enie?

Mam coraz ostrzejsze kryteria oceny
i coraz trudniej jest mi znaleêç takà ksià˝-
k´, o której móg∏bym powiedzieç, ˝e to jest
to. Nie czytam nami´tnie, kolekcjonuj´ na-
tomiast ciekawe wydawnictwa, g∏ównie
zwiàzane z fotografià. Obecnie szukam al-
bumu Richard Avedona. Ten nie˝yjàcy ju˝
od czterech lat fotograf by∏, jest i b´dzie
dla mnie fotografem numer jeden. Szukam
w∏aÊnie jego albumu Observation” z 1956
roku, który zrobi∏ wspólnie z Trumanem
Capote. Avedon jest dla mnie tzw. foto-
grafem totalnym. By∏ nie tylko fotografem,
ale równie˝ intelektualistà, filozofem – zna∏
wszystkich i wszyscy znali jego. Robi∏ wy-
bitne zdj´cia, kreowa∏ nowe style. To dla
mnie absolutny geniusz.

Zdecydowanie mniej krytyczny jestem
w stosunku do filmu. Wynika to pewnie
z tego, ˝e jestem z nim o wiele bardziej
zwiàzany, jest w koƒcu moim medium. Za-
zwyczaj filmy sà zrealizowane bardzo
sprawnie technicznie. Mimo to, najcz´Êciej
wychodz´ z kina nienasycony, niespe∏nio-
ny. Interesujàce filmy zdarzajà si´ prawie
wy∏àcznie w twórczoÊci offowej. Niestety
– nie mam do niej dost´pu.
Ju˝ w latach osiemdziesiàtych ubieg∏e-
go wieku zafascynowa∏ si´ Pan fotogra-
fià reklamowà. Czy coÊ z tej mi∏oÊci po-
zosta∏o?

Obecnie mojà specjalnoÊcià sà kalen-
darze autorskie. Coraz cz´Êciej spotykam w
Êrodowisku biznesowym ludzi, którzy chcà
byç niebanalni. Ten zdrowy snobizm ka˝e
im otaczaç sí  artystycznymi kalendarzami.
Na Êwiecie znane sà kalendarze Pirelli, La-
vazza, czy Martini, które majà ogromnà si-
∏´ medialnego ra˝enia. Ja, mimo znacznie
skromniejszych Êrodków finansowych, sta-
ram si´ zawsze dorównywaç najlepszym.
Generalnie kalendarze sà dla mnie tylko
pretekstem do zaprezentowania obrazu.
Rzadko jednak zdarzajà si´ zleceniodawcy,
którzy dajà mi ca∏kowicie wolnà r´k´. Z te-
go powodu szczególnie mi∏o wspominam
prac´ nad kalendarzem dla Instal-Projektu.
Bez zbytniej przesady mog´ nazwaç t´ fir-
m´ prawdziwym mecenasem sztuki. W ca-
∏ym moim ̋ yciu zawodowym nie spotka∏em
dotàd klienta, z którym wspó∏praca prze-
biega∏aby równie wzorowo. MyÊl´, ˝e
ogromnà rol´ odgrywa w tym fakt, ˝e za
wszystkim sta∏a kobieta.
Stanowi to Êwietnà point´ naszej roz-
mowy.

Tak, tym bardziej, ˝e na wi´kszoÊci
moich zdj´ç sà kobiety. P∏eç pi´kna domi-
nuje równie˝ wÊród moich zleceniodaw-
ców i jedno wiem na pewno: pracuje mi
si´ z nimi o wiele lepiej ni˝ z facetami.

Rozmawia∏: Jerzy Jernas22
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INSPIRACJÑ
jest kobieta
rozmowa z artystà fotografikiem

Maciejem Maƒkowskim

Maciej Maƒkowski – cz∏onek
Zwiàzku Polskich Artystów Foto-
grafików. Wi´kszoÊç czasu po-
Êwi´ca fotografii reklamowej,
tworzàc równoczeÊnie fotografi´
autorskà. Bra∏ udzia∏ w 50 wy-
stawach zbiorowych i indywidu-
alnych. Swoje prace publikuje
m. in. w magazynach „Wprost”,
„Twój Styl” i „Playboy”.
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Z dniem 1 lutego 2007 Jens Ocksen
(46 l.) objà∏ obowiàzki Prezesa Zarzàdu
spó∏ki Volkswagen Poznaƒ. Dotychczaso-
wy Prezes Zarzàdu, Jörn Reimers (50 l.),
objà∏ analogiczne stanowisko w fabryce
Autoeuropa w Portugalii.

W 1985 roku Jens Ocksen ukoƒczy∏
studia z zakresu technologii wytwarzania
na Politechnice w Hannoverze, otrzymu-
jàc tytu∏ magistra in˝yniera. BezpoÊrednio
po zakoƒczeniu studiów rozpoczà∏ prac´
w Volkswagen AG jako planista. W okre-
sie od 1989 do 1993 pracowa∏ w dziale
produkcji modelu T4. 

W roku 1993 Jens Ocsken objà∏ sta-
nowisko kierownika produkcji w zak∏a-
dach na Tajwanie. Po trzech latach po-
wróci∏ do Hannoveru, gdzie sprawowa∏
funkcje kierownicze w dzia∏ach Cost-Cen-
ter i monta˝u LT oraz T4 i T5.

Od 2003 roku do czerwca 2006 zaj-
mowa∏ stanowiska kierownicze w kon-
cernowym dziale zapewnienia jakoÊci.

Od lipca 2006 Jens Ocksen pe∏ni∏
funkcj´ kierownika produkcji w Volkswa-
gen Poznaƒ.

ZMIANA WARTY W VOLKSWAGENIE

Nasze stowarzyszenie prowadzi Przedszkole Specjalne
„Orzeszek” dla dzieci, które nie znajdujà miejsca w innych
placówkach, Spo∏ecznà Szko∏´ Podstawowà „Zakàtek”,
warsztaty terapi zaj´ciowej „Przylesie” i „Krzemieƒ”, Ârodo-
wiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” oraz galeri´ „tak” pro-
mujàcà sztuk´ osób niepe∏nosprawnych.

Przekazujàc 1% swojego podatku
mo˝esz pomóc wielu
niepe∏nosprawnym dzieciom. 

DZI¢KUJEMY ZA TWOJÑ POMOC!

STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM

Z ZESPO¸EM DOWNA
ul. Ognik 20c, 60-386 Poznaƒ

e-mail:stowarzyszenie.down@wp.pl
www.stowarzyszenie.down.webpark.pl

Federacja Stowarzyszeƒ „AMAZONKI” dzia∏a na rzecz ko-
biet z rakiem piersi.

Wesprzyj Federacj´ przekazujàc 1% swojego podatku. 

Nasz adres:
Federacja Stowarzyszeƒ „AMAZONKI”
ul. Piastowska 38, 61-556 Poznaƒ
tel./fax 061 833 36 65

BZ WBK SA
22 1090 1362 0000 0000 3656 4130

BILANSIK
PROWADZENIE

KSIÑG HANDLOWYCH

• KSIÑG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW •
• EWIDENCJI VAT

I EWIDENCJI RYCZA¸TOWEJ •

LICENCJA MINISTRA FINANSÓW Nr 2712/97
DORADZTWO PODATKOWE Nr 06145

61-016 Poznaƒ, ul. Gdyƒska 31/33
www.bilansik.com.pl

tel. 061 878 61 64, fax 061 878 61 65
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W kalendarzu zima, a za oknem prawie la-
to. W mediach mno˝à si´ informacje o hura-
ganach i innych budzàcych niepokój anoma-
liach pogodowych. Sk∏aniajà one do pytaƒ, co
te˝ si´ dzieje z naszym Êrodowiskiem i czy cza-
sem sami nie przyczyniamy si´ do jego ska˝e-
nia. Cywilizacyjny rozwój, który niesie nam ty-
le przyjemnoÊci i wygód, odciska te˝ ujemne
pi´tno na zasobach powietrza, wody i ziemi.
Zapanowanie nad rosnàcà iloÊcià produkowa-
nych przez nas odpadów, wyziewów i Êcieków,
które dajà si´ te˝ we znaki mieszkaƒcom Wiel-
kopolski, wymaga przemyÊlanych dzia∏aƒ oraz
sporych nak∏adów finansowych.

Funkcjonujàcy w Polsce od kilkunastu lat
system wspierania przedsi´wzi´ç ekologicznych,
którego wa˝nymi ogniwami sà Narodowy oraz
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej sprawdzi∏ si´ i zyska∏ po-
zytywnà opini´ wÊród samorzàdowców, na-
ukowców oraz ekspertów Banku Âwiatowego,
którzy zalecajà go innym krajom. Jego ˝elaznà
zasadà jest, ˝e ka˝da z∏otówka pobierana z ty-
tu∏u  kar i op∏at za u˝ytkowanie Êrodowiska mu-
si byç przeznaczana na jego ochron´. W∏aÊci-
we zagospodarowanie tych wspólnych Êrod-
ków jest w∏aÊnie g∏ównym zadaniem WFOÂi-
GW. Poprzez po˝yczki i dotacje sk∏ania on in-
westorów, którymi najcz´Êciej sà  gminy i po-
wiaty, do podejmowania zadaƒ poprawiajà-
cych stan Êrodowiska, a tak˝e warunki ˝ycia
mieszkaƒców. Nowe oczyszczalnie Êcieków,
sieci kanalizacyjne oraz zmodernizowane ko-
t∏ownie chronià bowiem przyrod´, ale zarazem
podnoszà standard budynków.

Przez kilkanaÊcie lat dzia∏alnoÊci WFOÂi-
GW na wsparcie ekologicznych przedsi´wzi´ç
w regionie przeznaczy∏ ju˝ ponad miliard z∏o-
tych. Z ka˝dym rokiem wartoÊç udzielanej po-
mocy roÊnie i w roku 2006 wynios∏a 150,2
mln z∏, w tym wartoÊç udzielonych po˝yczek –
106,6 mln z∏ oraz dotacji, dop∏at i umorzeƒ –
43,6 mln z∏. Potrzeby jednak sà olbrzymie, in-
westycje ekologiczne cieszà  si´ du˝ym zainte-
resowaniem samorzàdów i w tym roku chcia-
∏yby one uzyskaç od WFOÂiGW ponad 500
mln z∏ na realizacj´ swych zamierzeƒ. Ich po-
wodzenie uzale˝nione jest jednak uzyskania do-
finansowania z innych êróde∏, przede wszyst-
kich funduszy unijnych, które powinny wresz-
cie pop∏ynàç do Polski szerokim strumieniem.  

W minionym roku zakoƒczy∏o si´ kilka wa˝-
nych dla Wielkopolski inwestycji, które by∏y do-
finansowywane równie˝ przez WFOÂiGW. Od-
dano do u˝ytku Zak∏ad Unieszkodliwiania Od-
padów Komunalnych „Orli Staw” w Pra˝uchach
Nowych k/ Kalisza. WartoÊç obiektu zbudowa-
nego  ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci prze-
kracza 20 mln euro. Rozwiàzuje on problem
zagospodarowania odpadów dla ponad 320
tys. mieszkaƒców 19 gmin z pogranicza woje-
wództw wielkopolskiego i ∏ódzkiego. Nowe
oczyszczalnie Êcieków w ¸´ce Opatowskiej,
Koêminku i Bralinie, rozbudowane sieci kanali-

zacyjne w Ostrzeszowie, Jarocinie czy Poznaniu
i Pile zmniejszajà iloÊç Êcieków sp∏ywajàcych do
wielkopolskich rzek. A w∏aÊnie woda, czy raczej
jej niedostatek, jest g∏ównym problemem Wiel-
kopolski. Dlatego ponad po∏ow´ Êrodków Fun-
dusz przeznacza na zadania chroniàce zasoby
wodne. Dzi´ki jego pi´ciomilionowym dotacjom
regionowi przyby∏y w ubieg∏ym roku dwa kilku-
dziesi´ciohektarowe zbiorniki wodne w Pako-
s∏awiu na Orli oraz Starym MieÊcie na rzece Po-
wie. Wyros∏a na niej tama o d∏ugoÊci 270 m
i wysokoÊci 6 m, a obszar sztucznego zalewu
objà∏ ponad 75 ha. W przysz∏oÊci stanie na niej
elektrownia wodna. Zgromadzone miliony me-
trów szeÊciennych wody majà szczególne zna-
czenie dla Ziemi Koniƒskiej odczuwajàcej skut-
ki dzia∏ania kopalni odkrywkowych. 

Natomiast budowa sztucznego jeziora
w Pakos∏awiu, dzi´ki zaanga˝owaniu samo-
rzàdów i wykonawców przebieg∏a niezwykle
sprawnie. Nowy zbiornik pozwoli uregulowaç
kapryÊne rzeki – Orl´ i Rad´c´. Zajmuje on
blisko 30 ha i zatrzyma oko∏o miliona metrów
szeÊciennych wody. 

Nowe akweny uchronià nadrzeczne tere-
ny przed wiosennymi wylewami i dostarczà
wody na czas letnich skwarów, gdy Wielko-
polsce daje si´ we znaki dokuczliwa susza.
Stanowiç te˝ b´dà sporà atrakcj´ turystycznà.
Mi∏oÊnicy sportów wodnych, a tak˝e w´dkar-
stwa ju˝ mogà zacieraç r´ce. Nowe jeziora to
prawdziwe skarby dla ludzi i przyrody.

Przedsi´wzi´cia chroniàce wod´, popra-
wiajàce jej czystoÊç i zwi´kszajàce zasoby majà
szczególne znaczenie dla Wielkopolski, dlatego
ka˝dego roku dofinansowujemy wiele zadaƒ po-
dejmowanych przez samorzàdy oraz Wielkopol-
ski Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych. Na-
sze Êrodki wspomagajà wielkie inwestycje, jak
budowa sztucznych zbiorników, czy regulacje
rzek, ale tak˝e wiele mniejszych zadaƒ majàcych
jednak istotne znaczenie dla lokalnych spo∏ecz-
noÊci. Potrzeby sà du˝e i nak∏ady na gospodar-
k´ wodnà b´dà rosnàç. Szczególne nadzieje wià-
˝emy  ze Êrodkami unijnymi. Przygotowywane
sà kompleksowe projekty ochrony wód w do-
rzeczach Obry, Noteci i Baryczy. Uzyskanie unij-
nego dofinansowania umo˝liwi zrealizowanie

planów  budowy zbiornika w Wielowsi Klasztor-
nej na ProÊnie. – O tym wa˝nym dla Wielkopol-
ski przedsi´wzi´ciu mówi si´ od dawna i w nad-
chodzàcych latach, dzi´ki unijnym funduszom
rysujà si´ szanse zrealizowania tego zamierze-
nia – mówi Przemys∏aw Gonera, prezes Zarzà-
du WFOÂiGW w Poznaniu. 

W trosce o jakoÊç wielkopolskich gruntów
i zgodnie ze wskazaniami Dyrektywy Azotano-
wej WFOÂiGW rozwija wspó∏prac´ z Wielko-
polskà Izbà Rolniczà oraz Wojewódzkim OÊrod-
kiem Doradztwa Rolniczego. Od trzech lat pro-
wadzony jest program rekultywacji gleb zakwa-
szonych poprzez nawo˝enie wapnem pocho-
dzenia naturalnego. W ubieg∏ym roku dzi´ki do-
finansowaniu WFOÂiGW obj´to wapnowaniem
oko∏o 12 tys. ha. Przez dwa lata realizacji pro-
gramu skorzysta∏o z niego ponad 1200 rolni-
ków. Najwi´cej z  okolic Gniezna, Ko∏a, Kroto-
szyna, Obornik i Szamotu∏.  Program koordynu-
je Wielkopolska Izba Rolnicza i w jej placów-
kach rolnicy uzyskajà informacje oraz pomoc
w korzystaniu z dofinansowania na wapnowa-
nie gleb. Podstawà otrzymania wsparcia finan-
sowego sà wyniki badaƒ potwierdzajàcych nad-
mierne zakwaszenie u˝ytkowanych gruntów.   

KoniecznoÊç inwestowania w ochron´
srodowiska jest dzisiaj powszechna.

W latach 2007-13 na realizacj´ ca∏ego
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Âro-
dowisko” (wk∏ad unijny i krajowy) w skali kra-
ju przewidziano 36,4 mld euro (wk∏ad UE:
21,5 mld euro w ramach Funduszu SpójnoÊci,
6,3 mld euro w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego). WFOÂiGW zade-
klarowa∏ gotowoÊç udzia∏u w realizacji priory-
tetu III Ârodowisko w  Wielkopolskim Regio-
nalnym Programie Operacyjnym, jako jednost-
ka wdra˝ajàca. Wiedza, doÊwiadczenia i doko-
nania pracowników Funduszu gwarantujà, ˝e
krajowe i unijne miliony zostanà dobrze zain-
westowane, skorzysta na nich Êrodowisko oraz
mieszkaƒcy Wielkopolski. 

Jan Staniewski
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Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys∏u Rolno-Spo˝yw-
czego w Szreniawie poszczyciç si´ mo˝e malowniczà lokaliza-
cjà, bogatymi zbiorami oraz otwartoÊcià na zwiedzajàcych i ich
potrzeby. Le˝y ono niespe∏na dziesi´ç kilometrów od Poznania,
na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dzia∏a tam od
1964 roku, a od trzydziestu trzech lat cieszy si´ statusem mu-
zeum narodowego. Nie jest to z pewnoÊcià miejsce sztampo-
we, zatem zwiedzajàcy powinni nud´ zostawiç w domu, a za-
braç ze sobà du˝o si∏ na skorzystanie z ca∏ej oferty tego nie-
zwyk∏ego przybytku. 

PoÊród dwudziestu tysi´cy eksponatów ukazujàcych ˝ycie
wsi polskiej, rolnictwa i przemys∏u rolno-spo˝ywczego z ca∏e-
go kraju ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie. Na pasjonatów etno-
grafii czeka kolekcja rzeêby ludowej, na dusze artystyczne –
zbiory malarskie. Moli ksià˝kowych z pewnoÊcià wciàgnie bi-
blioteka pe∏na starodruków oraz archiwa, a wszyscy odpocznà
poÊród fotografii i przy filmach popularnonaukowych.

Ca∏e Muzeum zajmuje dziesi´ç hektarów i mieÊci si´ na te-
renach dawnego parku dworskiego oraz gospodarstwa fol-
warcznego. Na przybysza czeka nie tylko kilkanaÊcie pawilo-
nów, ale i ekspozycje plenerowe. To tam znajdziemy skansen
pszczelarski i hodowl´ zwierzàt – ˝ywych, ma si´ rozumieç.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys∏u Rolno-Spo˝yw-
czego w Szreniawie wdra˝a w∏aÊnie innowacyjny system ARCO.
PoprosiliÊmy kustosz muzeum, panià Ann´ GrzeÊkowiak – Przy-
beckà o przybli˝enie nam tajników procesu.

Na co pozwoli wprowadzenie systemu ARCO w muzeum?
ARCO, czyli Augmented Representaion of Cultural Objects

to system opracowany przez naukowców m. in. z Wielkiej Bry-
tanii, Polski, W∏och i Francji. Dzi´ki niemu muzea mogà two-
rzyç multimedialne, interaktywne ekspozycje cieszàce si´ co-
raz wi´kszà popularnoÊcià. Tak powstanà strony WWW z fil-
mami i opisami dêwi´kowymi, a tak˝e wirtualne przestrzenie,
w których obiekty b´dzie mo˝na oglàdaç z ka˝dej strony – na-
wet wbrew prawom fizyki.
Czego wymaga tak nowoczesny system?

Niezb´dnym elementem wdra˝ania ARCO jest digitalizacja
obiektów. Trójwymiarowa kopia eksponatu umo˝liwi szerokie
jego wykorzystanie i zarazem upowszechnienie. Przetworzone
muzealia wykorzystane zostanà m. in. do stworzenia wirtual-
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Do muzeum w Szreniawie nale˝à oddzia∏y:

• Muzeum Przyrodniczo-¸owieckie w Uzarzewie i jego
unikatowa kolekcja trofeów myÊliwskich. Znajdziemy je
na Szlaku Piastowskim do Gniezna, pi´tnaÊcie kilome-
trów od Poznania

• Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym To-
myÊlu – pi´çdziesiàt kilometrów od Poznania – organiza-
tor cyklicznego Ogólnopolskiego Pleneru Wikliniarskiego.
Unikalnym jest Muzeum Gospodarki Mi´snej w Sielinku,
a godnymi zwiedzania Muzeum M∏ynarstwa w Jaraczu
i Pszczelarstwa w Swarz´dzu

WIRTUALNE MUZEUM
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nej kolekcji wszystkich obiektów, dost´pnej w muzeum i poza
jego siedzibà, powstania gier i programów edukacyjnych z mo˝-
liwoÊcià wykorzystania w programach szkolnych i zamiesz-
czenie ich w portalach internetowych o ró˝nym charakterze.
Czy taka wirtualna ekspozycja zawrze w sobie wszystkie
obiekty?

OczywiÊcie. Powiem nawet wi´cej – dzi´ki niej dost´pne
stanà si´ i te muzealia, które dziÊ ze wzgl´dów organizacyjnych
lub gabarytowych nie sà eksponowane.
To niewàtpliwy atut tego systemu! Czy wiele polskich muze-
ów zdecydowa∏o si´ ju˝ na wprowadzenie takich unowocze-
Ênieƒ?

Nie, dotychczas nie istnieje w polskich muzeach tak no-
woczesny system do opracowywania i zarzàdzania obiektami

trójwymiarowymi, który umo˝liwia∏by prezentacje wirtualne
o prawie nieograniczonym spektrum zastosowania w upo-
wszechnianiu zabytków.
Kiedy Muzeum Narodowe w Szreniawie rozpocz´∏o wdra˝a-
nie systemu?

W 2005 roku, we wspó∏pracy z Katedrà Technologii Infor-
macyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Projekt zyska∏
dofinansowanie Ministerstwa Kultury w ramach programu
Rozwój infrastruktury kultury i szkó∏ artystycznych oraz wzrost
efektywnoÊci zarzàdzania kulturà. Obecnie opracowywane sà
ogólne koncepcje ekspozycji, a tak˝e szczegó∏owe scenariusze
wystaw.
Czy system jest problematyczny we wdra˝aniu?

Du˝à trudnoÊcià jest niezb´dna i bardzo kosztowna digita-
lizacja obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Muzeum za-
mierza kupiç w tym celu skaner 3D – umo˝liwi to obni˝enie
kosztów i przyspieszenie ca∏ego procesu.
To plany, za które trzymamy kciuki. A czy jakaÊ cz´Êç pro-
jektu zosta∏a ju˝ zrealizowana?

OczywiÊcie! W zesz∏ym roku powsta∏a na potrzeby lekcji
muzealnych i z myÊlà o wykorzystaniu systemu ARCO w edu-
kacji dzieci i m∏odzie˝y kilkunastostanowiskowa pracowania
komputerowa.
Serdecznie dzi´kujemy za rozmow´ i ˝yczymy, aby nowy sys-
tem zadzia∏a∏ jak najszybciej!

Rozmawia∏a Mariola Zdancewicz
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Od 12 do 30 marca na terenie muzeum odbywajà si´ po-
kazy wielkanocne, podczas których dzieci poprzez zaba-
w´ poznajà zwyczaje i nauczà si´ mi´dzy innymi wyko-
nywaç palmy wielkanocne i barwiç pisanki. Uwieƒcze-
niem spotkaƒ b´dzie – 31 marca i 1 kwietnia – VI Jar-
mark Wielkanocny, na którym b´dzie mo˝na obejrzeç
i kupiç palmy, pisanki, koszyczki wielkanocne, jajka oraz
tradycyjny chleb. Poznamy te˝ arkana kuchni Êwiàtecz-
nej podczas warsztatów. B´dà przeja˝d˝ki bryczkà, w´-
dzenie ryb i tkanie na KroÊnie... 
Muzeum serdecznie zaprasza nie tylko najm∏odszych!

POLSKIEGO ROLNICTWA
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Znamy ju˝ miejsce nowej siedziby Wy-
dzia∏u Prawa i Administracji UAM. Ku-
piliÊcie Paƒstwo od Agencji Mienia Woj-
skowego teren naprzeciwko Hotelu Po-
lonez. Jak dosz∏o do tej transakcji?

Chcia∏em, aby nowy kompleks by∏
charakterystycznym, wkomponowanym
w przestrzeƒ publicznà ÊródmieÊcia are-
a∏em UAM, który po∏àczy siedemnaÊcie,
rozsianych dotàd po mieÊcie, miejsc dy-
daktycznych Wydzia∏u. Pomys∏ów zreali-
zowania tego zamierzenia by∏o wiele. Na
poczàtku chcieliÊmy rozbudowaç Colle-
gium Iuridicum w miejscu, w którym ono
obecnie funkcjonuje. Niestety, plan ten
okaza∏ si´ niemo˝liwy do wykonania.
W efekcie rozpocz´liÊmy poszukiwania
miejsca na nowà siedzib´ Wydzia∏u w in-
nych miejscach Poznania: na Morasku,
przy ulicy Matejki, w sàsiedztwie Colle-
gium Chemicum i Targów Poznaƒskich,
w sàsiedztwie HCP, czy w Domu Stu-
denckim „Hanka”. Pad∏a równie˝ propo-
zycja umieszczenia Wydzia∏u w dawnej
Rzeêni przy ul. Garbary. Projekt ten uzy-
ska∏ du˝e poparcie w∏adz Poznania.
W miejscu tym mia∏ powstaç tak˝e obiekt
Akademii Sztuk Pi´knych oraz ufundo-
wana przez Jana Kulczyka biblioteka dla
ca∏ego poznaƒskiego Êrodowiska prawni-
czego. Niestety, z powodu zamieszania
wywo∏anego roszczeniami dawnych wie-
rzycieli zak∏adów mi´snych, byliÊmy
zmuszeni odstàpiç od tego pomys∏u. Wte-
dy pojawi∏a si´ szansa kupna od Agencji

Mienia Wojskowego terenu przy Alei Nie-
podleg∏oÊci. Ku naszej radoÊci okaza∏o
si´, ˝e teren ten odpowiada naszym ocze-
kiwaniom. 
Co by∏o dalej?

Nast´pnym wa˝nym etapem na dro-
dze do sukcesu by∏ konkurs na projekt ar-
chitektoniczny nowej siedziby Wydzia∏u,
który og∏osiliÊmy 1 kwietnia 2006 roku.
Rozstrzygni´cie konkursu mia∏o miejsce
21 grudnia 2006 roku. Pierwszà nagrod´,
ufundowanà przez Prezydenta Miasta Poz-
nania, otrzyma∏a Pracownia Architekto-
niczna 1997 z Poznania. Zwyci´ski zespó∏
w sk∏adzie: Aleksandra Kornecka, Kata-
rzyna Weiss, Krzysztof Fràckowiak, Stani-
s∏aw Miko∏ajczak oraz Magda Jelonkiewicz
zaprojektowa∏ wczeÊniej równie˝ m. in.
Collegium Europaeum w Gnieênie. 
Jak b´dà wyglàda∏y prace nad nowym
wydzia∏em?

Nowy Wydzia∏ Prawa i Administracji
b´dzie powstawaç kilkuetapowo. Z myÊlà
o 7-tysi´cznej rzeszy studentów, w pierw-
szej kolejnoÊci do u˝ytku zostanie oddany
obiekt dydaktyczny. CzeÊç ta, ze wzgl´du
na komfort akustyczny studentów i wy-
k∏adowców, zostanie umieszczona w g∏´-
bi wskazanego terenu. Nast´pnie b´dzie
budowana cz´Êç naukowo-administracyj-
na. Na koƒcu zbudowana zostanie bi-
blioteka, która s∏u˝yç b´dzie nie tylko stu-
dentom, ale ca∏emu poznaƒskiemu Êro-
dowisku prawniczemu. B´dzie to nowo-
czesny budynek, z otwartym dost´pem

do ksià˝ek i czasopism, z ró˝nymi rodza-
jami czytelƒ m. in. wydawnictwami elek-
tronicznymi. ChcielibyÊmy równie˝, ˝eby
w nowym budynku swoje siedziby znala-
z∏y redakcje renomowanych wydzia∏o-
wych czasopism prawniczych: „Czasopi-
sma Prawno-Historycznego” i najstarsze-
go polskiego czasopisma prawniczego –
kwartalnika „Ruch Prawniczy, Ekonomicz-
ny i Socjologiczny”. Planujemy umiesz-
czenie tam równie˝ dzia∏ajàcej przy Wy-
dziale Studenckiej Poradni Prawnej,
udzielajàcej pomocy prawnej wszystkich
potrzebujàcym oraz zbiorów archeologii
prawnej. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e przysz∏a
siedziba Wydzia∏u b´dzie zlokalizowana
w pobli˝u wielu instytucji prawniczych
funkcjonujàcych ju˝ w tym rejonie (Sàd
Rejonowy i Okr´gowy, prokuratury, zak∏ad
karny, kancelarie adwokackie i radcow-
skie) albo dla których buduje si´ obiekty
(Prokuratura Apelacyjna). 
Czy otwarcie nowego wydzia∏u b´dzie
mia∏o wp∏yw na rozszerzenie Paƒstwa
oferty edukacyjnej?

Pragniemy rozbudowaç studia na kie-
runkach „europeistyka” i „zarzàdzanie”,
przekszta∏cajàc je w studia dwustopnio-
we, stacjonarne i niestacjonarne, uru-
chamiajàc w przysz∏oÊci studia drugiego
stopnia na kierunku „zarzàdzanie” tak˝e
w j´zyku angielskim. Rozbudowujàc stu-
dia na kierunku „zarzàdzanie”, powi´k-
szajàc w tym celu kadr´ specjalistów
z zakresu ekonomii, intensyfikujàc ak-28
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Nowa wizytówka Poznania – Collegium Iuridicum Novum
Rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Szwarcem,

dziekanem Wydzia∏u Prawa i Administracji UAM
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W zabytkowych podziemiach Teatru
Polskiego w Poznaniu znajduje si´ wyjàt-
kowe miejsce – elegancka restauracja
APLAUZ.  Dwie  przestronne sale, gdzie
nowoczesny wystrój w harmonijny sposób
∏àczy sí  z tradycjà,  stanowià idealne miej-
sce do rozmów biznesowych i spotkaƒ pry-
watnych. Pierwsza z nich utrzymana jest
w kolorach ziemi z lekkà domieszkà ener-
getycznych odcieni pomaraƒczy, druga zaÊ
w  stonowanych i kojàcych kolorach bieli
i delikatnej szaroÊci. Wysmakowane, a za-
razem przytulne wn´trza i doskona∏à at-
mosfer´ tego miejsca doceni∏o ju˝ szero-
kie grono najbardziej wymagajàcych go-
Êci. W lo˝y VIP zasiedli m. in.: Jan Ma-
chulski, Piotr Adamczyk, Steffen Möeller,
Katarzyna Bujakiewicz i Maciej Maleƒ-
czuk. Restauracja po∏o˝ona jest w samym
centrum ˝ycia biznesowego i kulturalnego
Poznania, nie dziwi zatem fakt, ˝e grono
jej goÊci rekrutuje si´ przede wszystkim
spoÊród  w∏odarzy miasta, biznesmenów
i artystów. Doskona∏a obs∏uga, ∏atwy do-
jazd i dogodny parking dla goÊci sà do-
datkowymi atutami tego wspania∏ego
miejsca. Restauracja oferuje szerokà ga-
m´ potraw  kuchni Êrodkowoeuropejskiej
z elementami tradycji polskiej. Szef kuch-
ni szczególnie poleca fileciki z kurczaka na
karmelowa nut´, których podobno nie ser-
wuje si´ nigdzie indziej w Poznaniu. Do-
skona∏e sà tak˝e pol´dwiczki pieczone so-
czyÊcie oraz szynka gotowana w piwie po-
dawana pod beszamelem. Obok cukinii fa-
szerowanej serem ricotta i zapiekanych po-
midorów z farszem krewetkowym, skosz-

towaç  mo˝na tu jednak równie˝ tak swoj-
skich potraw, jak ˝ur w chlebie, czy po-
lewka poznaƒska. Lokal ten poszczyciç
mo˝e si´ równie˝ bogatà kartà win Stare-
go i Nowego Âwiata, wÊród których na
szczególnà uwag´ zas∏ugujà bez wàtpie-
nia trunki z  oferty „Piwniczka konesera”.
Restauracja APLAUZ proponuje równie˝
szeroki wybór imprez tematycznych,
m. in.: wieczory z kuchnià noblistów (czy-
li z daniami serwowanymi na wr´czeniu
Nagród Nobla), wieczory zwiàzane z kuch-
nia wybranego kraju, spotkania z kuchnià
i  s∏owem (np. wieczór staropolski), a tak-
˝e imprezy firmowe, bankiety i rauty z mu-
zykà na ˝ywo. Wystrój sto∏ów i muzyka
w tym przewidzianym na 70 osób, klima-
tyzowanym lokalu przygotowane byç mo-
gà zgodnie z ˝yczeniami klienta. W∏aÊci-
ciele restauracji sà zdania, ˝e jedzenie
traktowaç nale˝y z takà samà uwagà, sza-
cunkiem i ˝ywym zainteresowaniem, jak
inne sztuki: literatur´, teatr, malarstwo.
Kart´ daƒ czyta si´ zatem jak program
spektaklu, który niebawem odbyç ma si´
na naszym podniebieniu. Za sprawà swo-
istego, niegdysiejszego uroku budynku,
mieszczàcego nieprzerwanie od 135 lat
dzia∏ajàcy Teatr Polski, jest to doskona∏e
miejsce na kontynuacj´ wieczoru – kola-
cj´ z rodzinà lub przyjació∏mi po udanym
spektaklu. Dla wielbicieli teatru nie bez
znaczenia b´dzie równie˝  fakt, i˝ we wn´-
trzach restauracji APLAUZ cz´stokroç spo-
tkaç b´dà mieli okazj´ osoby, znane im
dotychczas wy∏àcznie z desek Teatru Pol-
skiego. Maja Ró˝alska
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tywnoÊç naukowo-badawczà w tym za-
kresie oraz akcentujàc w niej problema-
tyk´ prawno-ekonomicznà pragniemy
jeszcze silniej nawiàzaç w ten sposób do
przedwojennej tradycji Wydzia∏u, który
funkcjonowa∏ jako Wydzia∏ Prawno-Eko-
nomiczny. MyÊlimy o uruchomieniu tak˝e
szeregu dalszych studiów podyplomo-
wych, m. in. Podyplomowego Studium
Legislacji, Studium Prawa Szwajcarskie-
go, Studium Prawa Paƒstw Romaƒskich,
Studium Prawa Rosyjskiego oraz Pody-
plomowe Studium Prawa Skarbowego.
Plany te wyglàdajà imponujàco. Czy no-
wy budynek Wydzia∏u zaskoczy nas rów-
nie˝ swoim wyglàdem?

Nowy budynek Wydzia∏u Prawa i Ad-
ministracji b´dzie z pewnoÊcià wybija∏ si´
w krajobrazie tego fragmentu miasta. Im-
ponujàce efekty wizualne zapewni elewa-
cja widoczna od strony Alej Niepodleg∏o-
Êci, która prawdopodobnie zostanie wyko-
nana z tzw. szk∏a trawionego. Szk∏o to da-
je niepowtarzalne wra˝enie przenikania si´
p∏aszczyzn i Êwiat∏a. JesteÊmy naprawd´
zadowoleni z tego projektu. Trudno bo-
wiem wyobraziç sobie bardziej funkcjo-
nalnà i nowoczesnà przestrzeƒ nauki i pra-
cy dla jednego z czo∏owych wydzia∏ów
prawa w Polsce. Mam nadziej´, ˝e nowa
siedziba Wydzia∏u stanie si´ elementem
doskonale wkomponowanym w obszar
miejski Poznania i b´dzie nowà wyró˝nia-
jàcà si´ wizytówkà naszego miasta.

Rozmawia∏a Mariola Zdancewicz

Restauracja APLAUZ w TEATRZE POLSKIM
ul. 27 Grudnia 8/10 • tel. +48 61 8510158 • www.aplauzrestauracja.pl

POZNA¡ OD KUCHNI

TEATR SMAKU
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Firma Pekabex BET Sp. z o. o. w Poznaniu, poczàwszy od
roku 2002, dzia∏a w bran˝y budowlanej, wykonujàc us∏ugi
zwiàzane z kontraktami na produkcj´, dostaw´ oraz monta˝
elementów prefabrykowanych wraz z projektowaniem kon-
strukcji realizowanych obiektów.

Spó∏ka Pekabex BET czerpie z baga˝u doÊwiadczeƒ Poz-
naƒskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w zakresie pro-
dukcji prefabrykatów ˝elbetowych oraz zrealizowanych obiek-
tów budowlanych w ostatnich kilkudziesi´ciu latach. Jest jej
kontynuatorem w dziedzinie prefabrykacji ˝elbetowej oraz stru-
nobetonowej.

Dzia∏alnoÊç spó∏ki obejmuje równie˝ kompleksowe wyko-
nawstwo obiektów budowlanych nowych, jak i remontowanych,
czego przyk∏adem mo˝e byç Komputronik w Poznaniu, Stadion
w Zgorzelcu, czy Bursa Szkolna w Poznaniu.

Firma jest bardzo dobrze znana w kilkudziesi´ciu polskich
miastach, g∏ównie z produkcji ˝elbetowych elementów kon-
strukcyjnych, w tym tak˝e o du˝ych rozpi´toÊciach, w oparciu
o technologi´ betonów spr´˝onych z projektowaniem konstruk-
cji i monta˝em wyprodukowanych prefabrykatów poprzez pe∏nà
obs∏ug´ logistycznà. Równie˝ warto wspomnieç o wykonywa-
nych przez Pekabex BET elewacyjnych Êcianach warstwowych

z fakturami p∏ukanymi, mi´dzy innymi dla obiektów handlowych
firmy „Kaufland”, „Prologis” oraz dla firmy NCC w Szwecji.

Rozwijamy tak˝e produkcj´ strunobetonowych elementów
mostowych, wychodzàc naprzeciw istniejàcym i przysz∏ym
potrzebom.

Nasze produkty montowane sà nie tylko w Polsce, ale równie˝
na terenie Niemiec, Belgii, Anglii, Holandii, Czech, czy S∏owacji.

Firmy, które nam ju˝ zaufa∏y, to m.in. Strabag, RD Bud,
Budimex, PORR Polska, Skanska Polska, Hebau, Hydrobudo-
wa 9, Hochtief Polska. Znane one sà z wysokiego poziomu ja-
koÊci wykonywanych przez siebie robót, stawiajàc takie same
wymagania naszym wyrobom.

Pomocne w tym dzia∏aniu sà zgodne z zapisami wdro˝one
procedury technologiczne Systemu Zarzàdzania JakoÊcià na
zgodnoÊç z normami ISO 9001:2000. G∏ównà ofertà Pekabex
BET jest produkcja ró˝nego typu s∏upów i belek ˝elbetowych
o dowolnych kszta∏tach, zró˝nicowanych przekrojach i d∏ugo-
Êciach oraz elementów spr´˝onych o d∏ugoÊci do 42 m. Peka-
bex oferuje tak˝e prefabrykowane stopy fundamentowe i ró˝-
norodne elementy stropowe, oraz elementy drobnowymiarowe:

jak elementy klatek schodowych, balkonów, obramowaƒ okien-
nych, portali, pilastrów itp.

Us∏ugi monta˝owe i projektowe ˝elbetowych konstrukcji
noÊnych oraz generalne wykonawstwo w zakresie inwestycji
nowych oraz remontów równie˝ sà w naszej ofercie.

Spó∏ka planuje wzrost produkcji prefabrykatów w zwiàzku
z nowymi inwestycjami obiektów u˝ytecznoÊci publicznej i obiek-
tów in˝ynierskich w oparciu o nowe rozwiàzania konstrukcyjne
i technologiczne oraz wysokà jakoÊç swoich wyrobów.

Firma Pekabex BET jest firmà polskà ze 100% udzia∏em
kapita∏u polskiego, która jest w stanie sprostaç wysokim wy-
maganiom ka˝dego Klienta.
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Die Firma Pekabex BET GmbH, mit Sitz in Posen, ist seit
dem Jahr 2002 in der Baubranche tätig. Zu ihren Aufgaben
gehören das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von
Produktions-, Liefer- und Montageverträgen von Fertigbaute-
ilen und die Planung von Bauobjekten. 

Dabei schöpft die Pekabex BET aus dem reichen Erfah-
rungsschatz, den die Polnische Baukorporation Pekabex AG in
den letzten Jahren im Bereich der Herstellung von Stahlbe-
tonfertigbauteilen und bei der Realisierung von Bauprojekten
gesammelt hat. Die Pekabex BET ist nämlich deren Nachfol-
ger auf dem Gebiet der Herstellung von Fertigbauteilen aus
Stahlbeton und aus Stahlsaitenbeton. 

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst auch die ganzheitli-
che Realisierung von neuen und von renovierten Bauobjekten,
wie z.B. das Einkaufs- und Handelszentrum Kupiec Sredzki in
Âroda Wielkopolska, die Firma Komputronik in Posen, das Sta-
dion in Zgorzelec oder das Internat Bursa Szkolna in Posen.  

Die Firma hat sich in zahlreichen polnischen Städten
durch ihre Tätigkeit einen Namen gemacht: von der Pro-
duktion von Stahlbetonbauteilen (darunter auch auf der
Grundlage der Spannbetontechnologie produzierte Bauteile
mit großen Spannweiten), über die Durchführung von Bau-
planungen und die Montage produzierter Fertigbauteile, bis
hin zu einer umfassenden logistischen Betreuung. Erwäh-
nenswert sind auch die von der Pekabex BET für Handels-
gebäude der Firmen „Kaufland”, „Prologis” und  NCC
(Schweden)  produzierten fertigen Fassadenwände mit aus-
gewaschener Oberflächenstruktur.

Mit Blick auf bereits existierende und zukünftige Bedürf-
nisse entwickeln wir auch die Herstellung von Brückenele-
menten aus Stahlsaitenbeton weiter. 

Unsere Produkte werden nicht nur in Polen sondern auch
in Deutschland, Belgien, England, Holland, der Tschechei und
der Slowakei montiert. 

Zu den Unternehmen, die uns ihr Vertrauen geschenkt ha-
ben gehören unter anderen: Strabag, RD Bud, Budimex, PORR
Polska, Skanska Polska, Hebau, Hydrobudowa 9 und Hochtief
Polska. All diese Unternehmen sind für die tadellose Qualität
ihrer Arbeit berühmt – ein Anspruch, den sie automatisch auch
an unsere Erzeugnisse stellen. 

Hier erweisen sich die im Rahmen des Qualitätsmanage-
mentsystems gemäß den Vorschriften eingeführten technologi-
schen Verfahren als hilfreich, welche den ISO 9001:2000 Nor-
men entsprechen. Das Hauptangebot der Pekabex BET GmbH
besteht aus der Produktion  verschiedener Arten von Stahlbe-
tonpfeilern und -trägern in den unterschiedlichsten Formen, Qu-
erschnitten und Längen sowie in der Produktion von Spannbeto-
nelementen mit einer Länge von bis zu 42 m. Darüber hinaus bie-
tet Pekabex auch vorgefertigte Fundamentfüße, verschiedene Dec-
kenelemente und Kleinteile wie Stürze und  Elemente für Trep-
penhäuser, Balkone, Fensterrahmen, Portale, Pilaster usw. an. 

Auch Montage- und Planungsdienstleistungen im Zusam-
menhang mit tragenden Stahlbetonkonstruktionen und die al-
lgemeine Ausführung im Rahmen von Neuinvestitionen und
Renovierungsarbeiten befinden sich in unserem Angebot. 

Für die Zukunft plant die Gesellschaft aufgrund von Neu-
investitionen in gemeinnützige Einrichtungen und in Ingenieu-
robjekte mit neuen technologischen und konstruktiven Lösun-
gen sowie aufgrund der hohen Qualität ihrer Erzeugnisse eine
Steigerung der Produktion von Fertigbauteilen.

Pekabex BET ist eine polnische Firma mit ausschließlich
polnischer Kapitalbeteiligung, die hohe Qualitätsanforderungen
eines jeden Kunden erfüllen kann. 
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Jest Pani z wykszta∏cenia lekarzem sto-
matologiem. Osobà, która osiàgn´∏a
w tej dziedzinie wiele sukcesów. Trzeba
chyba mieç wyjàtkowe predyspozycje,
˝eby bia∏y kitel zamieniç na garnitur
przedsi´biorcy?

Nie wiem, czy trzeba mieç wyjàtkowe
predyspozycje. Ja pracowa∏am w moim
zawodzie w Polsce bardzo króciutko. Nie-
stety, nie uda∏o mi si´ zrobiç tutaj tego, co
chcia∏am. Pracowa∏am w normalnej przy-
chodni, potem w Niemczech nie wolno mi
by∏o pracowaç, bo nie mia∏am niemiec-
kiego obywatelstwa. Dopiero od 1986 do
1995 roku znalaz∏am zatrudnienie na uni-
wersytecie berliƒskim na wydziale lecze-
nia dzieci trudnych. Tam nie musia∏am
mieç pozwolenia na wykonywanie zawo-
du i, co wi´cej, na wybranym przeze mnie
wydziale Niemcy po prostu nie chcieli pra-
cowaç. Poczàtkowo by∏o strasznie ci´˝ko,
system niemiecki kszta∏cenia studentów
jest bardziej nastawiony na praktyk´. Po-
nadto, w tamtych czasach, studenci nie-

mieccy to by∏a m∏odzie˝ z najlepszych do-
mów, strasznie rozpuszczona, a ja by∏am
zza ˝elaznej kurtyny. Mia∏am jednak
wspania∏ych profesorów, nauczycieli, któ-
rym bardzo du˝o zawdzi´czam. Gdy mój
profesor poszed∏ na emerytur´, przej´∏am
wszystkie jego obowiàzki. Mia∏am stopieƒ
adiunkta i napisa∏am nawet skrypty dla
studentów. Czy to by∏y wielkie osiàgni´cia?
Nie wiem. Mo˝na prawdopodobnie osià-
gnàç wi´cej, ale praca ta bardzo du˝o mi
da∏a i myÊl´, ˝e moim pacjentom i stu-
dentom równie˝. To oni, gdy po dwóch la-
tach, odwiedzi∏am ich ju˝ jako prezes fir-
my Solaris, powiedzieli mi, ˝e pokaza∏am
im, ˝e ˝ycie nie koƒczy si´ po czterdziest-
ce. Udowodni∏am, ˝e zawsze mo˝na zu-
pe∏nie zmieniç zawód i odnosiç sukcesy.
Bardzo mi∏o mi by∏o coÊ takiego us∏yszeç. 
Decyzja o powrocie z Niemiec do Polski,
oraz rezygnacja z ustabilizowanego ˝y-
cia, by∏a niewàtpliwie punktem zwrot-
nym w ˝yciu Pani i m´˝a. Dlaczego pod-
j´liÊcie Paƒstwo takà decyzj´?

OczywiÊcie nasze ˝ycie by∏o spokojne
i ustabilizowane, bo mà˝ mia∏ co prawda
trudnà prac´, ale co miesiàc, podobnie jak
ja, otrzymywa∏ pensj´. Do tego dochodzi-
∏o w sumie szeÊç tygodni wakacji. To mia-
∏o swoje liczne zalety. Decyzja nie by∏a
wi´c ∏atwa. By∏ jednak poczàtek lat 90.

i w Polsce zacz´∏y si´ przemiany. Pojawi-
∏a si´ gospodarka rynkowa. Ja do Polski
nie chcia∏am na poczàtku w ogóle jeêdziç,
bo swoje tam prze˝y∏am. Zaczà∏ jednak
jeêdziç mój mà˝ i zobaczy∏, ˝e jest tu
ogromny rynek na autobusy i, co nas naj-
bardziej zdziwi∏o, okaza∏o si´, ˝e nie ma tu
wcale autobusów niskopod∏ogowych. Mà˝
pracowa∏ wtedy w Neoplanie. Nie mia∏
szans na awans, bo by∏a to firma rodzin-
na i wszystkie wy˝sze stanowiska by∏y za-
rezerwowane tylko dla cz∏onków rodziny.
Ponadto, w∏aÊciciele Neoplanu w ogóle nie
byli zainteresowani wspó∏pracà z Pol-
skà. Mà˝ postanowi∏ wi´c wziàç sprawy
w swoje r´ce i zaczà∏ w piàtki jeêdziç au-
tobusem do kraju i pokazywaç te pojazdy
w polskich zak∏adach komunikacyjnych.
Wtedy przedstawiciele polskich zak∏adów
zacz´li przyje˝d˝aç do Berlina i oglàdaç
autobusy. W koƒcu, w 1994 roku, mój
mà˝ po rozmowie z w∏aÊcicielami posta-
nowi∏ spróbowaç sprzedaç niskopod∏ogo-
we autobusy Neoplana w Polsce. Pierw-
sza zaryzykowa∏a Warszawa. Mà˝ prze-
niós∏ si´ do kraju, a ja, mimo, ˝e mnie
o to nie prosi∏, zwolni∏am si´ z pracy i po-
jecha∏am za nim. W Izbie Lekarskiej wszy-
scy si´ z tej mojej decyzji Êmiali, mówili,
˝e oszala∏am. Ale nie zmieni∏am zdania.
Wtedy, w 1995 roku, prezydent Poznania

otworzy∏ pierwszy wi´kszy w Polsce prze-
targ na autobusy niskopod∏ogowe. Mój
mà˝ wygra∏ ten przetarg dla Neoplana. By∏
tylko jeden warunek: autobusy mia∏y zo-
staç zbudowane w kraju. Firma Neoplan
nie by∏a tym zainteresowana, wi´c stan´-
liÊmy przed bardzo trudnà decyzjà. Postà-
piliÊmy tak, jak w „Ziemi Obiecanej”, któ-
rà oglàda∏am chyba z osiem razy – „Ty nie
masz nic, ja nie mam nic, czyli mamy do-
k∏adnie tyle, ˝eby zbudowaç fabryk´”.
I tak to si´ zacz´∏o. 
Zapewne pami´ta Pani, kiedy pierwszy
autobus, wtedy jeszcze Neoplan, zosta∏
zmontowany w Bolechowie. By∏o to wiel-
kie wydarzenie. Co Pani wtedy czu∏a?

Oj tak, to by∏o wielkie wydarzenie. Byli-
Êmy wtedy przede wszystkim przej́ ci goÊç-
mi, którzy tu przyjechali. Ale te ostatnie dni
budowania, sprawdzania jakoÊci, to by∏o
naprawd´ du˝e prze˝ycie. Te dwa autobu-
sy, które w 1996 roku oddawaliÊmy, zo-
sta∏y zrobione przez naszych 36 pracowni-
ków i by∏y naprawd´ wysokiej jakoÊci. 
Bran˝a autobusowa to bardzo specyficz-
ny i trudny rynek. Firma wygra∏a ostatnio
kilka znaczàcych przetargów na dostaw´
pojazdów do miast europejskich m. in.
Berlina. Jak uda∏o si´ Pani zyskaç do-
Êwiadczenie, by tak sprawnie poruszaç
si´ na tym polu?32
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Bizneswoman to dla mnie hybryda,
coÊ pomi´dzy kobietà, a m´˝czyznà

Wywiad z prezesem firmy Solaris – Solange Olszewskà
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GdybyÊmy mieli zaczynaç to wszyst-
ko jeszcze raz, to nie wiem, czy mielibyÊ-
my tyle odwagi. Mo˝e nie byliÊmy wtedy
ca∏kowitymi laikami, ale nie zdawaliÊmy
sobie sprawy, jak wiele trudnoÊci b´dzie-
my musieli pokonaç. WeszliÊmy na rynek
z eksportem, który ju˝ dawno by∏ podzie-
lony mi´dzy wielkie koncerny. Tam nie by-
∏o miejsca dla nikogo. Rynek autobusowy
nie roÊnie. By∏o wiadomo, ˝e w Niem-
czech 96 % rynku ma Mercedes i MAN,
a tylko 4 % jest dla reszty, reprezentowa-
nej przez tak wielkie koncerny jak Volvo,
Scania, Renault (teraz Irisbus). W Berli-
nie by∏o o tyle ∏atwiej, ˝e tam mieszkali-
Êmy. W 2000 roku zorganizowano wy-
cieczk´ wielkopolskich przedsi´biorców
pod nazwà „Silny pociàg do Berlina”. Nas
poproszono o zapewnienie transportu
Wielkopolan. Trzeba by∏o przewieêç oko-
∏o 200 osób. Wypo˝yczy∏am wtedy auto-
busy z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzi´ki
uprzejmoÊci Berliƒskich Zak∏adów Komu-
nikacyjnych, mieliÊmy gdzie te autobusy
umyç i gara˝owaç. Ponadto pomogli nam
przenocowaç naszych kierowców. Auto-
busy si´ spodoba∏y i w efekcie zaproszo-
no nas na rozmowy. Wynik by∏ taki, ˝e
w maju 2000 roku prywatny przewoênik,
je˝d˝àcy dla Berliƒskich Zak∏adów Ko-
munikacyjnych, kupi∏ dwa pierwsze Sola-
risy. Potem, w ma∏ych iloÊciach, nasze po-
jazdy zacz´∏y kupowaç Zak∏ady Komuni-
kacyjne w Berlinie. I nagle rozpisano ol-
brzymi przetarg, który wygraliÊmy. Po-
wierzono nam dostarczenie 260 autobu-
sów przegubowych. Warto podkreÊliç, ˝e
do tego samego przetargu stan´li równie˝
Mercedes i MAN. Pierwszy wygra∏ 140
krótkich autobusów, a drugi nie dosta∏
˝adnego zlecenia. To by∏ nasz wielki suk-
ces. Obecnie Berliƒskie Zak∏ady Komuni-
kacyjne sà bardzo zadowolone z naszych
autobusów. W momencie, gdy wszystkie
zostanà do nich dostarczone, na 1460
autobusów w ca∏ym Berlinie b´dzie 280
naszych Solarisów, czyli jedna czwarta ta-
boru. To dla nas Êwietna promocja. 
Od dawna marzeniem Pani i m´˝a by∏o
rozpocz´cie produkcji luksusowych au-
tobusów turystycznych. Jak bardzo za-
awansowane sà prace w tej dziedzinie?

Nie zawsze udaje si´ wszystkie ma-
rzenia spe∏niç. Mamy ju˝ luksusowy auto-
bus, ale jest nam go teraz trudno sprze-
daç, poniewa˝ turystyka autobusowa prze-
˝ywa kryzys. Jest du˝o tanich linii lotni-
czych, autostrady sà coraz bardziej za-
pchane. Do tego przewoênicy kupujà albo
produkty z najwy˝szej pó∏ki, albo te tanie,
a nasze autobusy plasujà si´ gdzieÊ po-
Êrodku. W tej chwili sprzedajemy go Êwia-
domie tylko na polskim rynku, poniewa˝
trzeba by zainwestowaç olbrzymie pienià-

dze, by wejÊç na rynki europejskie. Na ra-
zie chcemy zdobyç sobie mark´ autobu-
sami miejskimi.
A skàd pi´kna nazwa Solaris?

Niestety, nie wymyÊliliÊmy jej sami.
SzukaliÊmy nazwy, nie mogliÊmy nic zna-
leêç i poprosiliÊmy o pomoc firm´, która
si´ takimi rzeczami zajmuje. To strasz-
nie d∏ugo trwa∏o. My chcieliÊmy nazw´,
która by∏aby czytelna w ka˝dym j´zyku,
kojarzy∏aby si´ z ciep∏ym rodzinnym
i z czymÊ, co jest zorientowane na przy-
sz∏oÊç. W pewnym momencie, wÊród ty-
siàca propozycji, zobaczyliÊmy nazw´
Solaris i wiedzieliÊmy, ˝e to jest to.
Czy sà jakieÊ plany modernizacji Paƒ-
stwa autobusów na przysz∏oÊç?

Ciàgle modernizujemy nasze pojaz-
dy. Choçby ten nowy ∏uk na masce. Jest
teraz bardziej dynamiczny, ostry. Chce-
my go zachowaç, bo jest naszym zna-
kiem firmowym. Poza tym obni˝yliÊmy
i powi´kszyliÊmy przednià szyb´. Dzi´ki
temu kierowca mo˝e jeszcze lepiej wi-
dzieç dziecko stojàce na przystanku. To
ma ogromne znaczenie dla kwestii bez-
pieczeƒstwa. Troch´ zmieniliÊmy równie˝
logo. Nie zamierzamy jednak wprowa-
dzaç ˝adnych rewolucji.
Czy w zwiàzku z rozwojem miast, zmie-
niajà si´ preferencje dotyczàce wielko-
Êci autobusów?

Tak. Obecnie sprzedajemy du˝o 18-
-metrowych autobusów przegubowych,
które muszà dowoziç ludzi do miasta.
Jest jednak równie˝ du˝e zapotrzebowa-
nie na autobusy krótkie. 
Sprzedajecie Paƒstwo autobusy równie˝
do innych krajów. Czy w zwiàzku z tym
sà jakieÊ zdecydowane preferencje?

Niestety, ka˝de miasto chce mieç in-
ny autobus, chce si´ odró˝niaç i ma inne
potrzeby. To jest trudne. My jesteÊmy ma-
∏à firmà i ∏atwiej si´ nam dostosowaç. To
nasz atut. Dlatego, jako pierwsi w Euro-
pie, zacz´liÊmy produkowaç seryjnie au-
tobusy hybrydowe. U nas drogi decyzyjne
sà szybsze. Do tego jesteÊmy odwa˝ni.
Dzi´ki temu s∏yszymy s∏owa uznania od
szefów wielkich koncernów. 
Solaris kojarzy mi si´ z silnikiem posta-
wionym z ty∏u. Czy to by∏a Paƒstwa kon-
cepcja?

Tak. W Polsce wprowadziliÊmy jà jako
pierwsi. Dzi´ki temu autobus jest ca∏ko-
wicie niskopod∏ogowy. Nadal sà jednak
klienci, którzy ˝yczà sobie innà konstruk-
cj´. KiedyÊ wielu odbiorców trudno by∏o
namówiç do naszej koncepcji, a teraz po-
wiedzia∏abym, ˝e jest pó∏ na pó∏.
Co oznacza dla Pani okreÊlenie – biznes-
woman?

Nie lubi´ tego okreÊlenia. Po pierwsze
nie lubi´ okreÊlenia biznesman, bo mi si´

êle kojarzy. Ja wol´ okreÊlenie przedsi´-
biorca. Tym bardziej, ˝e ono tak ∏adnie
wskazuje, ˝e jest to ktoÊ, kto sam w∏asny-
mi r´kami coÊ przedsi´wzià∏. Mnie si´ to
okreÊlenie bardzo podoba, chocia˝ nie 
ma ˝eƒskiego odpowiednika. Bizneswo-
man to dla mnie hybryda, coÊ pomi´dzy
kobietà, a m´˝czyznà. A kobiety sà kobie-
tami ca∏e ˝ycie, nawet jeÊli same prowa-
dzà interesy.
Sàdzi Pani, ˝e kobiecie zwiàzanej nie tyl-
ko pracà, ale równie˝ obowiàzkami ro-
dzinnymi, trudniej jest wykonywaç zawód
przedsi´biorcy?

Nie wiem, czy wszystkim kobietom
jest trudniej. Mnie na pewno tak. Mo˝e
sà panie, którym to nie sprawia a˝ tylu
problemów. Dla mnie to by∏o rozdarcie
pomi´dzy pracà, dzieçmi, a domem. My-
Êl´, ˝e wszystkie pracujàce kobiety majà
ten problem rozdarcia i wyrzuty sumienia
z tym zwiàzane. Bo, albo za ma∏o pracu-
jemy, albo za ma∏o zajmujemy si´ dzieç-
mi. Z drugiej strony, je˝eli kobieta nie
czuje si´ dobrze tylko jako matka i ˝ona,
to powinna pracowaç, niezale˝nie czy dla
kogoÊ, czy na w∏asny rachunek. Nie po-
winna rezygnowaç z pracy, je˝eli ma ta-
kà wewn´trznà potrzeb´, poniewa˝ wte-
dy nie b´dzie szcz´Êliwa.
Coraz wi´cej kobiet p∏aci wysokà cen´ za
swoje bezgraniczne oddanie pracy. Pro-
blemy rodzinne, brak znalezienia partne-
ra ˝yciowego, depresje. Czy zawodowy
sukces wart jest takich poÊwi´ceƒ?

To bardzo trudne pytanie i, szczerze
mówiàc, nie znam na nie odpowiedzi. To
jeszcze nie jest koniec naszego ˝ycia,
jeszcze tak do koƒca nie wiadomo, co
b´dzie z naszymi dzieçmi. MyÊl´, ˝e
w ka˝dym przypadku jest inaczej i na to
nie ma recepty. OczywiÊcie przychodzà
takie momenty, zwykle ko∏o pi´çdziesià-
tego roku ˝ycia, ˝e cz∏owiek si´ zastana-
wia, czy zrobi∏ dobrze, czy êle. Mam kil-
ka przyjació∏ek, które zosta∏y w domu,
by mà˝ móg∏ si´ rozwijaç. A potem oka-
za∏o si´, ˝e taka ˝ona ju˝ nie pasuje do
koncepcji. Wtedy pi´çdziesi´cioletnia ko-
bieta wpada w ci´˝kà depresj´, bo nie
ma ani zawodu, ani partnera. Zawodo-
wy sukces na pewno jest poÊwi´ceniem,
bo wtedy cz∏owiek stara si´ sobie usta-
wiç priorytety. Jest praca, dom i dzieci,
ale nie ma przyjació∏, nie ma przyjem-
noÊci, nie ma czasu dla siebie, by odpo-
czàç. Cz∏owiek nie mo˝e czegoÊ przestaç
robiç, bo po prostu wypadnie si´ z kon-
kurencji. Wcià˝ trzeba wi´cej pracowaç,
staraç si´ wi´cej osiàgnàç, inaczej ca∏a
firma upadnie. Po prostu nie ma innego
wyjÊcia. Na pewno jest to swego rodza-
ju poÊwi´cenie. 

rozmawia∏ Andrzej B∏aszczak 33
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Paƒska idea, aby Poznaƒ sta∏ si´ Êwiato-
wym centrum technologii, staje si´ cia-
∏em. Na jakim etapie znajduje si´ obec-
nie rozwój przedsi´wzi´cia?

Park naukowo-technologiczny jest
najlepszà instytucjonalnà formu∏à dla ko-
mercjalizacji wyników badaƒ naukowych
i technologicznych w gospodarce. Istotà
tego rozumowania jest stworzenie silne-
go oÊrodka kreujàcego nowe technologie
w oparciu o najnowsze zdobycze nauki.
Dlatego te˝ g∏ównym naszym celem jest

stworzenie w Poznaniu multidyscypli-
narnego oÊrodka (Wielkopolskiego Cen-
trum Zaawansowanych Technologii), gru-
pujàcego najlepszych specjalistów z na-
uk Êcis∏ych, przyrodniczych i technicz-
nych wyspecjalizowanego w zakresie no-
wych materia∏ów i biomateria∏ów o wie-
lostronnych zastosowaniach. Projekt za-
k∏ada sfinansowanie infrastruktury tego
Centrum ze Êrodków unijnych. Mamy ju˝
du˝e osiàgni´cia, a integracja pozwoli na
stworzenie silnego oÊrodka badawczo-

-technologicznego o mi´dzynarodowej
randze. 

Rola parku naukowo-technologicz-
nego to m.in. Êcis∏e kontakty z przedsi´-
biorcami, by znaç ich potrzeby, aby od-
powiednio ukierunkowaç prac´ naukow-
ców. Ci ostatni to przecie˝ nie tylko wy-
nalazcy, ale i sprzedawcy wyników prac
badawczych – stàd tak wielkie znacze-
nie rozeznania rynku.
Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e dzia∏ania
te sà wielokierunkowe?

Sà takie od samego poczàtku – ka˝-
de dzia∏anie ma w∏asnà metodologi´.
M∏ody i zdolny cz∏owiek z naszà pomocà
ma po prostu szans´ na sukces! Otrzyma
konieczne zaplecze, czyli laboratorium,
oraz wsparcie konsultingowe od pracow-
ników Parku.
Nie jest to, jak wiadomo, jedyna tego typu
inicjatywa w Poznaniu. Prof. W´glarz za-
∏o˝y∏ centrum informatyczne i komputero-
we. Moim zdaniem strategia, którà wciela
w czyn Pan wraz z prof. Guliƒskim, jest
bardziej realistyczna i wielokierunkowa.

Z oko∏o dwudziestu Centrów Zaawan-
sowanych Technologii, ustanowionych
w ca∏ej Polsce, a˝ trzy by∏y koordynowa-
ne w Poznaniu – chemiczny, informatycz-
ny i diagnostyki medycznej. Inicjatywa po-34
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Na poczàtku by∏ wybuch
Rozmowa z prof. Bogdanem Marciƒcem – za∏o˝ycielem i dyrektorem

Poznaƒskiego Parku Naukowo-Technologicznego afiliowanego przy Fundacji UAM

Fundacja wspierajàca rozwój Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza powstaje w 1990 ro-
ku. W 1995 r. Fundacja obejmuje tereny poznaƒskiej gazowni przy ul. Rubie˝ – w lipcu wy-
sadzony jest w powietrze gigantyczny zbiornik gazu, nast´pnie inicjatorzy przyst´pujà do
adaptacji terenów. Stopniowo powstajà kolejne dzia∏y PPNT.

Poznaƒski Park Naukowo-Technologiczny zajmuje ponad trzy hektary i sk∏ada si´ z kil-
ku dzia∏ów. Mi´dzy innymi sà to Inkubator Technologii Chemicznych, Inkubator Technolo-
giczny i Centrum Wspierania Innowacji. Fundacja zajmuje si´ równie˝ badaniami arche-
ologicznymi, ekonomià, chemià, fizykà, geologià, akustykà i informatykà. Wspiera m∏odych
naukowców-przedsi´biorców, oferujàc im po konkurencyjnych cenach wynajem powierzchni
biurowych i laboratoriów.

Za∏o˝yciele postawili sobie za cel umocnienie relacji nauka-gospodarka, wspomaga-
nie komercjalizacji i transferu technologii do praktyki. Wa˝nym punktem jest te˝ wspiera-
nie firm odpryskowych i implementacja Regionalnej Strategii Innowacyjnej dla Wielkopol-
ski. Innymi s∏owy – obalenie poglàdu, ˝e naukowiec to koniecznie ˝yjàcy powietrzem ide-
alista. Nasz rozmówca to budowniczy pomostów mi´dzy laboratoriami a biznesem.
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∏àczenia ich w jedno wysz∏a w∏aÊnie ode
mnie. Taki model istnieje mi´dzy innymi
w Korei – wspó∏praca specjalistów ró˝-
nych dziedzin jest kluczem do stworzenia
atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku
produktu.
Czy to prawda, ˝e pomys∏ powstania
Parku Naukowo-Technologicznego na-
rodzi∏ si´ podczas Paƒskich badaƒ na-
ukowych? Czy chodzi∏o o to, by daç
m∏odym forum do realizacji pomys∏ów?

Nawet w ostatnich latach, w mental-
noÊci spo∏ecznej tkwi przekonanie, ˝e co
jak co, ale na nauce zarobiç si´ nie da…
(a mo˝e nawet nie powinno?). Na szcz´-
Êcie wraz z naszym wejÊciem do Unii zna-
laz∏y si´ nowe instrumenty i mechanizmy
promujàce i wspierajàce innowacje i trans-
fer technologii. Teraz, dzí ki otrzymywanym
Êrodkom i zapa∏owi naszej m∏odzie˝y, mo-
˝emy byç dobrej myÊli. Najzdolniejszym
i najbardziej przedsi´biorczym studentom
stwarzamy warunki do wdro˝enia swoich
pomys∏ów i wiedzy zdobytej podczas stu-
diów. I wtedy nie b´dà musieli wyje˝d˝aç
na sta∏e za granic´.
Jest pan wizjonerem, technokratà. Kie-
dyÊ by∏ Pan rektorem. Czy z racji obo-
wiàzków nie zapomnia∏ Pan o nauce
i polityce?

Nie. Jestem m.in. wiceprzewodniczà-
cym Komitetu Polityki Naukowej Rady
Nauki w MNiSzW, cz∏onkiem Prezydium
PAN, ale przede wszystkim – chemikiem.
Wróci∏em w∏aÊnie z konferencji w Brukse-
li, mam zaproszenia do wyg∏oszenia wy-

k∏adów na presti˝owych konferencjach
Êwiatowych m.in.: w USA, Kanadzie,
Wielkiej Brytanii, Szanghaju. Zawsze pod-
kreÊlam, ˝e jestem przede wszystkim na-
ukowcem, a dopiero potem organizatorem
ró˝norodnych przedsi´wzi´ç zarówno na-
ukowych, jak i w zakresie zbli˝enia nauki
z praktykà.
Wasze dzia∏ania majà pozytywny wp∏yw
na polskà gospodark´, a jednym z naj-
ciekawszych elementów rozwoju firm
wydaje si´ byç ten poczàtkowy – otwar-
cie ludziom drogi do sukcesu, czyli tzw.
„pomys∏ na biznes”.

Pomys∏ na biznes to nazwa konkursu
na plany biznesowe, który prowadzimy od
5 lat. Przez lata, dzi´ki temu konkursowi,
zdolni naukowcy w wieku poni˝ej 25 lat
za∏o˝yli ponad 100 firm! S∏u˝ymy radà
wszystkim pe∏nym zapa∏u – zwracajà si´
do nas studenci szukajàcy ciekawych ofert
stypendialnych, zainteresowani mo˝liwo-
Êciami otrzymania Êrodków z Unii, ch´tni
do rozpocz´cia biznesu na w∏asnà r´k´.
Naszym marzeniem jest w∏àczenie Parku
do powstajàcego Europejskiego Instytutu
Technologicznego, w analogii do tego ame-
rykaƒskiego – jednak to wymaga od wszyst-
kich konsolidacji dzia∏aƒ i dzielenia si´ cen-
nà tu wiedzà i doÊwiadczeniami.
W przeciwieƒstwie do „Nickla”, który
nie wspiera drobnych inicjatyw i raczej
sprowadza du˝ych inwestorów, macie
Paƒstwo Inkubator Przedsi´biorczoÊci,
który dysponuje najwi´kszà ofertà na
wielkopolskim rynku.

Od innych podobnych inicjatyw ró˝-
ni nas ch´ç towarzyszenia przedsi´bior-
com do momentu, gdy ich pomys∏y za-
cznà si´ „sprzedawaç”. Nasz park jest
parkiem naukowo-technologicznym, ma-
jàcym za zadanie przede wszystkim
przygotowanie do komercjalizacji i trans-
feru wyników badaƒ naukowych opraco-
wanych na UAM i innych uczelniach i in-
stytutach w regionie, oczywiÊcie w opar-
ciu o wspó∏prac´ mi´dzynarodowà. Na-
tomiast parki technologiczno-przemys∏o-
we to nast´pny etap wdra˝ania techno-
logii „opartych na wiedzy” (niekoniecz-
nie zdobytej w regionie) w przemyÊle.
Poza „Niklem” powstanà w najbli˝szym
czasie w Poznaniu nast´pne parki tech-
nologiczno-przemys∏owe, które b´dà
m.in. produkowaç chemikalia (fine che-
micals) w oparciu o technologie opraco-
wane tak˝e w Wielkopolsce (np. Park
Przemys∏owy w Luboniu). 

Rozmawia∏a Mariola Zdancewicz
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WHEN IN NEED
Police 997
Ambulance 999
Fire brigade 998
Weather forecast 92 21
Yellow pages 11 89 13
Local operators 90 59
International operators 99 51
Time 92 26
International Area Codes 95 70
Trunk Area Codes 95 70
Radio Taxi 061 822 22 22

061 822 23 33
061 851 55 15
061 821 62 16

PUBLIC TRANSPORTATION
Central Bus Station:
Poznaƒ, 17 Towarowa St.,
tel. 061 833 15 11

Train information:
international connections
local connections
tel. 94 36, 061 863 38 15
tel. 863 38 15 14

Bus information:
tel. 061 664 25 25

Fly information:
0801 30 09 52, 0801 30 09 53
061 858 55 00, 061 847 24 83

RENT-A-CAR
HOTEL POZNA¡ – 1 W∏. Andersa Sq.,
tel. 061 853 17 02;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 4 pm.,
Saturday 10 am – 2 pm.
Sunday only on request

Poznaƒ, ¸awica APT, 285 Bukowska St.
tel. 061 868 41 77;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 6 pm.,
Saturday, Sunday only on request
e-mail: poznan@herz.com.pl

AUTO SERVICE
Stanis∏aw Nagórski & Synowie
¸´czyca k. Poznania, 33/28 Pó∏nocna St.
tel./fax 061 810 65 83

RESTAURANTS
Restauracja Magdy Gessler
94 Stary Rynek
tel.061 855 33 58
fax 061 855 33 47

Restauracja Piano Bar
& Browar Pub
S∏odownia
Poznaƒ, 42 Pó∏wiejska St. 
tel./fax 061 859 65 70 Stary Browar

Dom Vikingów
Poznaƒ, 62 Stary Rynek.
tel./fax 061 852 71 53
www.domvikingów.pl

Ristorante Pizzeria
Poznaƒ, 41 Garbary St.
tel. 061 852 34 10
Suchy Las, 20 Szkolna St.
tel.061 892 60 36

Restauracja Aplauz (2)
8/10 27 Grudnia St.
tel. 061 851 01 58
www.aplauzrestauracjca.pl
kuchnia europejska
z elementami kuchni
po∏udniowoamerykaƒskiej

Blue Note Poznaƒ Jazz Club
76/78 KoÊciuszki St.
tel./fax 061 851 04 08

Restauracja
Piwnica Murna
3A Murna St.
tel. 061 851 86 64

HOTELS
Hotel Edison
Baranowo, Przeêmierowo 
061 814 27 51, fax 061 814 16 85
www.hoteledison.com.pl

Hotel Meridian (3)
Poznaƒ, Litewska St.
tel. 061 841 12 01, 061 847 15 64
www.hotelmeridian.com.pl
open from 1 pm till 1 am

Domina Poznaƒ Residence (1)
Poznaƒ, 2 Âw Marcin St.
tel. 061 859 05 90
fax 061 859 05 91
e-mail: prestige@dominahoteis.pl
www.dominahotels.com

Hotel Dorrian
Poznaƒ, 29 Wyspiaƒskiego St.
tel. 061 867 45 22, 061 662 66 66
e-mail: rezerwacja@dorian.pl

Hotel Trawiƒski
Poznaƒ, 2 ˚niwna St.
tel. 061 827 58 00
fax 061 820 57 81
www.hoteltrawinski.com.pl
e-mail:office@hoteltrawinski.com.pl

Mat’s Hotel i Restauracja***
Poznaƒ, 115 Bu∏garska St.
tel. 061 868 78 31
www.hotelmats.pl

Hotel HP Park*** Poznaƒ
Poznaƒ, 77 abpa A. Baraniaka St.
tel. 061 874 11 00
tel. 061 874 12 00
www.hotelepark.pl
e-mail: hppoznan@beph.pl
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Nie lubi, gdy mówi si´ o niej Gra˝y-
na Kulczyk, ˝ona najbogatszego Polaka.

Zaczniemy wi´c: Gra˝yna Kulczyk,
mecenas sztuki. Bo to ona, jak mówi po-
znaƒska bizneswoman, dopinguje, cie-
szy i uczy. Choç jest z wykszta∏cenia
prawnikiem, b´dàc na studiach, lubi∏a
towarzystwo artystycznych dusz. W la-
tach 80-tych zacz´∏a gromadziç zbiory,
które ju˝ dziesi´ç lat póêniej sta∏y si´
profesjonalnà kolekcjà. Obecnie zasoby
kolekcjonerki liczà kilkaset dzie∏ wspó∏-
czesnych polskich artystów, ale nie tyl-
ko. Znajdziemy w niej tak˝e prace po-
chodzàce z Chin, Japonii, czy Afryki. Jej
pierwsze „muzeum” powsta∏o w salonie
samochodowym, gdzie najnowszà tech-
nik´ marki Audi udekorowa∏a malar-
stwem i grafikami. Nied∏ugo, po niemal
16 latach od tamtego wydarzenia, b´-
dziemy mogli obejrzeç prywatne zbiory
Gra˝yny Kulczyk we wszystkich pi´ciu
galeriach Starego Browaru. 

JeÊli Kulczyk, to Stary Browar
Centrum Handlu i Sztuki – Stary Browar,
zbudowane w listopadzie 2003 roku, po-
∏o˝one w centrum Poznania przy ulicy Pó∏-
wiejskiej, jest unikalnym po∏àczeniem
obiektu handlowego oraz galerii artystycz-
nej. W ciàgu dwóch lat, poprzez liczne wy-
stawy i imprezy, sta∏o si´ jednym z naj-
wa˝niejszych punktów na artystycznej ma-
pie Polski. Sàsiaduje z powstajàcà presti-
˝owà dzielnicà biznesu z biurowcami kla-
sy A. Niewàtpliwie jedna z atrakcji tury-
stycznych w mieÊcie zosta∏a uhonorowa-
na w 2005 roku na gali w Phoenix w Ari-
zonie tytu∏em Najlepszego Centrum Han-
dlowego na Âwiecie.

JeÊli Stary Browar, to nowa sztuka 
Stary Browar prowadzony jest przez Kul-
czyk Foundation – prywatnà fundacj´,
która inspiruje, koordynuje i finansuje
dzia∏ania propagujàce wspó∏czesnà kul-
tur´ i sztuk´ oraz wspiera m∏odych lokal-
nych artystów. Prace tych ostatnich pre-

zentowane sà w towarzystwie uznanych
ju˝ twórców z Polski i zagranicy. Program
wystaw obejmuje prezentacje malarstwa,
fotografii i rzeêby. Dzia∏ania fundacji sku-
piajà si´ wokó∏ Dziedziƒca Sztuki w Sta-
rym Browarze, gdzie w budynkach Gale-
rii i S∏odowni prowadzona jest dzia∏alnoÊç
wystawiennicza, prezentacje przedstawieƒ
tanecznych oraz projekcje filmowe i kon-
certy muzyczne. Galeria Stary Browar po-
zostaje otwarta na Êwie˝e propozycje ar-
tystyczne i nowe trendy, zawsze gotowa
objàç je artystycznym mecenatem.

Wystawy
Intensywny program wystaw, zainauguro-
wany w kwietniu 2004 roku retrospek-
tywnà wystawà Êwiatowej s∏awy w∏oskie-
go designera Alessandro Mendiniego, obej-

muje prezentacje ró˝nych sztuk plastycz-
nych – malarstwa, fotografii, rzeêby i de-
signu. Do tej pory odby∏o si´ blisko trzy-
dzieÊci wystaw, m. in. „Nieoczywiste” –
prace dyplomowe Zaocznego Studium Fo-
tografii Akademii Sztuk Pi´knych w Poz-
naniu – jednego z najwa˝niejszych oÊrod-
ków kszta∏cenia w dziedzinie fotografii ar-
tystycznej w Polsce. W S∏odowni Starego
Browaru zaprezentowano ponad 20 dy-
plomów, ukazujàcych ró˝ne tendencje
obecne w dzisiejszej fotografii. Styczeƒ te-
go roku up∏ynà∏ pod znakiem Jana Berdy-
szaka: w pi´ciu galeriach jednoczeÊnie
mo˝na by∏o podziwiaç przeglàd jego do-
robku. WÊród artystów znaleêli si´ tak˝e
Tadeusz Kantor, jeden z ulubionych mi-
strzów Gra˝yny Kulczyk, Ryszard Horowitz
ze swoimi fotokompozycjami, Dorota Nie-
znalska, Kamil Kustowski, Tomasz Sikor-
ski i wielu innych. 

Opiekunka taƒca nowoczesnego
Jeszcze trzy lata temu Poznaƒ, w którym
od trzydziestu lat istnieje zespó∏ taƒca
wspó∏czesnego, nie posiada∏ sta∏ego miej-
sca prezentacji taƒca, a ˝ycie taneczne
prawie si´ nie rozwija∏o. Sytuacja uleg∏a
zmianie w 2004 roku wraz z programem
Stary Browar – Nowy Taniec. Ideà progra-
mu jest popularyzacja awangardowych
trendów w Êwiatowej sztuce performa-
tywnej – zw∏aszcza w sztuce taƒca – oraz
aktywne wspieranie rozwoju m∏odej pol-
skiej choreografii poprzez stworzenie miej-
sca regularnych prezentacji i kreacji taƒca
wspó∏czesnego.

Stary Browar ma aspiracje stania si´
domem taƒca wspó∏czesnego, prezentu-
jàc najciekawszych, nie znanych dotàd
w Polsce, artystów. DoÊwiadczenie za-
praszanych, uznanych artystów oraz pro-
gram mi´dzynarodowych projektów i war-
sztatów choreograficznych aktywnie wspie-
ra tak˝e rozwój lokalnego Êrodowiska ta-
necznego. 

Ten ca∏oroczny program obejmuje
spektakle, wyk∏ady, warsztaty oraz kopro-38

sy
lw

et
ka

Ze sztukà na dobre i z∏e...
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dukcje. Dzi´ki programowi rezydencyjne-
mu m∏odzi artyÊci wraz ze stypendium,
miejscem do prób i promocjà, otrzymujà
szans´ stworzenia w pe∏ni profesjonalne-
go spektaklu tanecznego.

W ciàgu dwóch pierwszych sezonów
trwania projektu Stary Browar – Nowy Ta-
niec zaprezentowano w Studio S∏odownia
+ 3 ponad 40 spektakli tanecznych cho-
reografów z wielu krajów europejskich:
Austrii, Francji, Holandii, Szwajcarii, Nie-
miec, Estonii, Norwegii, Belgii i W´gier,
w tym zarówno tych ju˝ uznanych: Gilles
Jobin, Willi Dorner, Anouk van Dijk, jak
i m∏odych, szturmem zdobywajàcych eu-
ropejskie sceny: Cie. 7273, Mart Kangro,
Anne Juren, Alice Chauchat, Saskia Höl-
bling. Zgodnie z ideà projektu, by oprócz
prezentacji mi´dzynarodowych artystów
wspieraç przede wszystkim rozwój lokal-
nej sztuki taƒca, w programie nie brakuje
tak˝e artystów polskich. Stary Browar ja-
ko taneczne centrum aktywnie wspiera
rozwój polskiej sztuki choreografii. Swoje
premiery na „deskach” Starego Browaru
mieli ju˝ Janusz Orlik & Pia Libicka, Sce-
na Taƒca Wspó∏czesnego oraz towarzy-
stwo gimnastyczne. 

22 marca pojawi si´ Grupa Koncen-
trat ze spektaklem pt. „2morelles”. Dwie
postaci, b´dàce swoimi przeciwieƒstwami
i zarazem jednoÊcià, badajà swój wp∏yw
na siebie nawzajem. Nie ma dla nich ogra-
niczeƒ czasowych, poniewa˝ czas w ich
mikroÊwiecie nie istnieje.

Jak pisze dziennikarka Rzeczpospo-
litej: „Aktorzy poruszajà si´ w bia∏ej, od-
realnionej przestrzeni. Wyglàdajà, jak
w baƒce mydlanej albo w... niebie. Jak
twierdzà twórcy, miejscem konfrontacji
bohaterów jest punkt dzielàcy poranek
od nocy. Tu zachowania zawsze sobie
zaprzeczajà […] D∏ugie sekwencje ru-
chów w absolutnej ciszy, ale sceny ilu-
strowane specjalnie skomponowanà
ostrà rockowà muzykà potrafi∏y to zre-
kompensowaç. Przyjemnie by∏o oderwaç
si´ na chwil´ od ˝ycia w biegu, by po-

myÊleç o rzeczy tak ulotnej, jak nasze
pragnienia.”

Pora na film przez „F”
Program filmowy prowadzony przez
Fundacj´ Kulczyków skupia si´ na pre-
zentacji najwa˝niejszych dzie∏ Êwiato-
wego filmu awangardowego i ekspery-
mentalnego.

Na prezentowanych co dwa miesià-
ce przeglàdach przedstawiane sà uni-
kalne dzie∏a filmowe z oryginalnych taÊm
16mm, sprowadzanych specjalnie na
projekcje z kolekcji francuskich i angiel-
skich. WÊród filmów znalaz∏y si´ m.in.
„Historia amerykaƒskiego video-artu”,
„Krótkie filmy z Holandii”, „Awangarda
z Austrii”, „Antena UK” – najnowsze bry-
tyjskie teledyski, „Kobiety z kamerà” –

najciekawsze pozycje kina awangardo-
wego zrealizowane przez kobiety. 

JeÊli sztuka, to i muzyka
Ideà programu muzyki improwizowanej jest
zapoznanie poznaƒskiej publicznoÊci z naj-
ciekawszymi nurtami wspó∏czesnej muzyki
eksperymentalnej, wyrastajàcej na gruncie
awangardowych doÊwiadczeƒ muzyki XX
wieku. Program w cyklicznych prezenta-
cjach przedstawia uznanych i m∏odych mu-
zyków z Europy i Êwiata. Wspó∏czeÊni mu-
zycy improwizujà, u˝ywajàc przede wszyst-
kim nowoczesnej elektroniki – laptopów, za-
awansowanych przetworników cyfrowych,
efektów przestrzennych, cz´sto przetwa-
rzajà na ̋ ywo reakcje publicznoÊci zgrywa-
ne podczas koncertu, wchodzàc w interak-
cj´ z przestrzenià, w której grajà. Zapre-
zentowali sí  m. in. Homo Twist, Fred Frith,
duet Chatenoud Karpiƒski, Jacek Olter, du-
et Xavier Charles Robert Piotrowicz.

Sztuka dla sztuki 
Ka˝de przedsi´wzi´cie niesie ze sobà kosz-
ty. Sztuka nie jest wyjàtkiem, ale Gra˝yna
Kulczyk nie uwa˝a sztuki za inwestycj´ fi-
nansowà, tylko intelektualnà. Wspó∏pracuje
z Muzeum Narodowym w Poznaniu, wspie-
ra m. in. festiwal teatralny Malta, Mi´dzy-
narodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henry-
ka Wieniawskiego, galeri´ Arsena∏, „Gaze-
t´ Malarzy i Poetów”. Marzy o stworzeniu
prywatnego muzeum (tak, jak ma to miej-
sce na Zachodzie). Ile to wszystko kosztu-
je? JeÊli policzyç wszystkie wystawy, pre-
zentacje i koncerty wspierane przez Gra˝y-
n´ Kulczyk, sumy mo˝na by mierzyç w mi-
lionach z∏otych. Poznaƒska mecenas sztuki
zdecydowanà wí kszoÊç projektów finansu-
je sama. Na palcach jednej r´ki zliczyç by
mo˝na wydarzenia wspierane przez zewn´-
trzynych partnerów, równie˝ zagranicznych
i trzeba przyznaç, ˝e swoim zaanga˝owa-
niem przebija instytucje kulturalne od lat zaj-
mujàce si´ profesjonalnie sztukà.

Beata Szozda
Fotografie dzi´ki uprzejmoÊci KULCZYK FOUNDATION 39
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Mi∏oÊç Gra˝yny K. „Prawdziwa sztuka
jest zawsze wspó∏czesna”

[F. Dostojewski]
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