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należy do najlepszych wydziałów o podobnym profilu w Polsce. Wysoki poziom  

działalności naukowej, bogata oferta dydaktyczna dostosowana do zapotrzebowania  
na rynku pracy, nowoczesny sprzęt – gwarancją rzetelnego wykształcenia!!!

Zapraszamy na studia w zakresie: Biologii stosowanej, Ekologicznego chowu zwierząt, 
Hodowli zwierząt, Hodowli zwierząt wolno żyjących i amatorskich, Weterynarii  

oraz Turystyki i rekreacji

Więcej informacji na stronie www.jay.up.poznan.pl

W którym roku Halina Benedyk i Marco Antonelli odnieśli sukces na 1. 
festiwalu w Sopocie z piosenką „Frontiera”?
Co oznacza termin luxtorpeda?2. 
Podaj trzy przeboje Donny Summer z lat 70. i 80. 3. 
Kto razem z Markiem Grechutą nagrał piosenkę Agnieszki Osieckiej „Gaj”?4. 

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcja@merkuriusz.com.pl do  
11 lipca z dopiskiem KONKURS. Laureaci wyłonieni zostaną drogą losowania 
ręką „sierotki Marysi”. Nagrodą są płyty ze strony „No to posłuchajcie”.
Zachęcamy i życzymy powodzenia!     
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W przeddzień pikniku lotniczego z pre-
zydentem Rotary Club Poznań-Starówka 
Zbigniewem Bigajem oraz skarbnikiem 
i koordynatorem imprezy Dariuszem Je-
dlińskim rozmawia Mariola Zdancewicz

 Wymyślił Pan Wielkopolski 
Piknik Lotniczy. Będzie to chyba jedna 
z największych imprez w historii prowa-
dzonego przez Pana klubu. Czy tak?

Zbigniew Bigaj: Nie tylko w historii 
Klubu, ale całego polskiego dystryktu Ro-
tary. Myśl o pikniku rotarian zakiełkowała 
w mojej głowie w zeszłym roku, po tym 
jak miałem okazję uczestniczyć w impre-
zie lotniczej organizowanej przez mojego 
kolegę Andrzeja Szymańskiego, przygoto-
wanej dla mieszkańców gminy Dopiewo. 
Sprawa, która została dosyć głośno przed-
stawiona w mediach, mianowicie problem 
Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej kiero-
wanej przez profesora Wojtalika, pozwo-
liła określić główny cel imprezy, jakim jest 
pozyskanie środków na jej dofinansowa-
nie. Ponadto w ten sposób wypromujemy 
nasz znak jako organizacji, która skupia lu-
dzi chcących działać na rzecz społeczno-
ści lokalnych, ale i globalnych. Jesteśmy 

organizacją ponadnarodową działającą 
od ponad stu lat na całym świecie. W Pol-
sce ruch ten został wznowiony po II woj-
nie światowej i później po czasach komu-
nistycznych. 

 Czy ma Pan tremę?
ZB: Większą tremę mam podczas wy-

wiadu niż przed podejmowaniem ważnych 
decyzji na przykład w sprawach pikniku. 
Wiedza i wieloletnie doświadczenie poma-
gają mi w radzeniu sobie w trudnych sy-
tuacjach. Decydując się na zorganizowa-
nie pikniku lotniczego, przeanalizowałem 
wszystkie możliwości za i przeciw i uzna-
łem, że da się to zrobić. Jestem przedsię-
biorcą i aktywnym wynalazcą. Staram się 
doprowadzić do końca moje projekty, dla-
tego też myślę, że uda nam się bez pro-
blemów zrealizować nadchodzący piknik 
i osiągnąć efekt, o jakim marzymy. Mam 
też nadzieję, że zbudujemy strukturę, która 
ułatwi w przyszłości innym organizowanie 
podobnych imprez. Wiedzę, którą pozyska-
my, na pewno wykorzystamy w przyszłości, 
ponieważ zakładamy, że nasz lotniczy show 
stanie się wydarzeniem cyklicznym.

 Zaprosiliście Państwo wszyst-
kie kluby wielkopolskie do organizacji...

ZB: ...tak, tak, uznaliśmy, że skoro robi-
my imprezę regionalną czy wojewódzką, to 
trzeba to zrobić wspólnie, a przy tej okazji 
lepiej się poznamy. Pozwoliłoby to też na 
zmaksymalizowanie efektów działania. 

 Czy inne kluby faktycznie włą-
czają się w wir działań? 

ZB: Impreza jest na tyle nowatorska, 
że wielu członków Klubu przestraszyło się 
jej rozmachu. Z niepokojem podchodzili 
do przystąpienia do prac organizacyjnych. 
Teraz, kiedy mamy już przygotowany grunt, 
kluby włączają się w poszczególne działa-
nia. Będą nam pomagać np. w dystrybu-
owaniu biletów czy zaproszeń, a przede 
wszystkim przy organizacji różnych atrakcji. 
Jestem także wdzięczny osobom z klubów 
zewnętrznych, które angażują się w nasze 
przedsięwzięcie, gdyż cel jest na tyle duży, 
że żaden z klubów nie byłby w stanie go 
zrealizować sam.

 Jak radzicie sobie Państwo 
z finansami. Macie dość pieniędzy na 
tak duże przedsięwzięcie?

Dariusz Jedliński: Zarówno nasz Klub 
Rotary oraz współorganizator imprezy an-
gażują własne środki, aby zapewnić nie-
zbędne usługi oraz infrastrukturę, którą 
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rotarytrzeba wynająć. Zwróciliśmy się o udział 
finansowy do pozostałych klubów Rotary 
w Wielkopolsce. Spotyka się to z rosnącym 
zrozumieniem.

 A czy macie sponsorów? Cel 
jest przecież szczytny!

DJ: Pierwsze kroki w celu pozyskania 
sponsorów podjęliśmy już dość dawno, 
jednak mamy małe doświadczenie w re-
alizowaniu tak ogromnego przedsięwzię-
cia. Rozmowy i negocjacje ciągle trwają 
i być może zakończą się pozytywnie, ale 
z przesłaniem na przyszły rok. Na szczę-
ście wielu członków naszego Klubu za-
angażowało się osobiście poprzez swoje 
własne firmy oraz firmy swoich przyja-
ciół i znajomych. Znajdziecie je Państwo 
między innymi w tym właśnie wydaniu 
specjalnym „Merkuriusza”. Ogromnie im 
dziękujemy. Bez nich oraz ich pomocy fi-
nansowej organizacja tak dużej imprezy 
nie byłaby możliwa. 

 Czy spotykacie się z trudno-
ściami przy organizacji przedsięwzięcia?

DJ: Impreza jest wielka. Wymaga więc 
koordynacji działań wielu osób, służb oraz 
instytucji. Mamy wielu partnerów, ale sto-
pień ich zaangażowania jest różny. Myślę, 
że w przyszłości po udanej imprezie zaan-
gażują się jeszcze mocniej.

 Czego konkretnie ma doty-
czyć pomoc?

ZB: Chodzi o dofinansowanie obiek-
tu w zakresie sprzętu medycznego, ale 
przede wszystkim o poprawę warunków 
lokalowych i lobbowanie wśród decyden-
tów sfer rządowych na rzecz kliniki po to, 
by jak najszybciej ją rozbudować i zmo-
dernizować. Zjeżdżają do niej mali pacjen-
ci z całej Polski, co rok przeprowadza się 
tam coraz więcej operacji, a warunki, które 
zawsze były prowizorką, nie zmieniają się. 
Dzięki pomocy kardiochirurgicznej dzieci 
mogą normalnie funkcjonować w doro-
słym życiu – nikt nie jest w stanie podwa-
żyć tej kwestii, to przemawia. Uważam, że 
tak ważny cel wymaga odpowiedniej opra-
wy i nagłośnienia. 

 Wróćmy jeszcze do klubu, 
którym Pan kieruje. Czy jest on rzeczy-
wiście mały i prężny, jak się o Państwu 
mówi? 

ZB: Niewątpliwie nasz dwudziesto-
dwuosobowy skład to niedużo, ale abstra-
hując od liczebności grupy potrafimy się na 
wiele zdobyć. Przyznam jednak, że nieła-
two jest zarządzać ludźmi, którzy sami za-
rządzają we własnych firmach. Każdy z nich 
ma odrębne zdanie, inny punkt widzenia 
i stara się działać według zasad, w ramach 
których funkcjonuje na co dzień. Dopro-
wadzenie do tego, by wszyscy mówili jed-
nym językiem i realizowali wspólny cel, jest 

trudne i wymaga umiejętności negocja-
cyjnych. 

 Czy rotarianie są w jakiś spo-
sób odznaczani za swoją działalność?

ZB: Tak. Medal Paul’a Harrisa, założycie-
la tej organizacji, przysługuje teoretycznie 
każdemu rotarianinowi, który wpłaci tysiąc 
dolarów na rzecz działalności charytatyw-
nej Rotary International. 

Oprócz tego wybitnym działaczom 
rotariańskim, którzy swoją działalnością 
szczególnie przysłużyli się organizacji, 
przyznaje się dyplomy, podziękowania 
i akty uznania. Są one kierowanie indywi-
dualnie do rotarianina bądź do klubu.

 Jesteście Państwo skłonni do 
przyjmowania nowych osób w swoje 
szeregi?

ZB: Jesteśmy skłonni, jednak z uwa-
gi na na to, że Klub jest organizacją osób, 
które przede wszystkim chcą działać 
charytatywnie, konieczna jest weryfika-
cja kandydatów. Eliminujemy tych, dla 
których najważniejszą sprawą jest wła-
sny interes i chęć wykorzystania Rota-
ry jako możliwości wybicia się w bizne-
sie czy polityce. Chcemy żeby struktura 
była czysta.

 Kiedyś takim kryterium było 
kryterium finansowe...

ZB: ...to nie jest tak bardzo istotne. 
Ważniejsze jest to, że rotarianinem może 
być ktoś, kto osiągnął jakiś status w społe-
czeństwie, kto posiada możliwości działa-
nia na danym obszarze. Dlatego są u nas 
zrzeszeni wykładowcy, lekarze, biznesme-
ni i artyści. 

 Jak wygląda prywatne życie 
prezydenta klubu Rotary? Jakie ma Pan 
zainteresowania i hobby?

ZB: Pochłania mnie życie zawodowe, 
w wolnych chwilach staram się jednak 
spędzać czas z rodziną. Jestem miłośni-
kiem lotnictwa, pilotem – kiedyś latałem 
na szybowcach. Dlatego też piknik lotniczy, 
oprócz tego, że jest okazją do zrobienia 
czegoś dobrego dla społeczeństwa i poży-
tecznego dla kliniki, wpisuje się w zakres 
moich pasji i jest dla mnie czymś więcej, 
niż mogłoby się wydawać. 

 Czego Państwu potrzeba 
w związku ze zbliżającym się pikni-
kiem?

ZB: Szczęścia, bo ono jest najważ-
niejsze oraz ładnej pogody w niedzielę  
12 czerwca. 

DJ: Jako skarbnik życzę sobie jak naj-
więcej pieniędzy uzbieranych dla kliniki. 

Dziękujemy też bardzo serdecznie re-
dakcji „Merkuriusza” za objęcie patronatu 
medialnego, udzielone wsparcie meryto-
ryczne oraz za doskonałą promocję nasze-
go przedsięwzięcia.  

Rotary International  
– to najstarsza działająca 
na świecie organizacja 
charytatywna. Pomysł 
narodził się w 1905 roku, 
a jego inicjatorem był 
Paul Harris – amerykański 
prawnik z Chicago. Obecnie 
Rotary International to 
jedno z największych 
stowarzyszeń – liczy  
1,2 mln członków 
skupionych  
w 33 000 klubach 
znajdujących się w 200 
krajach świata. Do 
najbardziej istotnych 
dokonań Rotary zalicza się 
wyeliminowanie choroby 
polio. Do celów organizacji 
należy międzynarodowa 
edukacja, walka 
z analfabetyzmem, walka 
o pokój na świecie i prawa 
kobiet, a także zaopatrzenie 
w wodę zdatną do picia. Jej 
credo brzmi – „Służba na 
rzecz innych ponad własną 
korzyść”. W Polsce pierwszy 
klub Rotary pojawił się 
w 1931 roku w Warszawie, 
jednak wojna i sowiecki 
reżim zahamowały 
działalność rotarian. Została 
ona wznowiona dopiero 
po roku 1989. Obecnie 
w Polsce znajdują się  
73 kluby. 
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Z profesorem Michałem Wojtalikiem, 
kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii 
Dziecięcej w Poznaniu, rozmawia Ma-
riola Zdancewicz 

 Właśnie obejrzeliśmy klinikę. 
Jest to miejsce tak małe, tak ciasne, ta-
kie swojskie i jednocześnie takie dzie-
cinne, że właściwie nie ma na nie okre-
ślenia. Jak Pan funkcjonuje w takiej 
biedzie przestrzennej?

Rzeczywiście, tylko 200 m2 i sala ope-
racyjna. To pozostałość z lat siedemdzie-
siątych – budowy szpitala i powstawania 
kardiochirurgii. Wówczas nie operowano 
takiej ilości dzieci. Większość z nich nie 
miała szans na leczenie, a co za tym idzie, 
na przeżycie. Oczywiście dużo się zmieni-
ło, zainwestowano w kardiochirurgię. Każ-
da choroba dziecka wywołuje wiele emocji, 
zwłaszcza wśród rodziny, ale samo słowo 

„serce” ma swoją wymowę – bardzo tra-
dycyjną, niezwykle uczuciową, oznacza 
w końcu życie i miłość. Dlatego problemy 
kardiochirurgii dziecięcej zostały zrozumia-
ne przez polityków. Zbudowano Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie, Centrum 
Matki Polki w Łodzi, szpital w Prokocimiu, 
powstały trzy nowoczesne ośrodki, które 
od początku były projektowane i budowa-
ne z myślą o kardiochirurgii dziecięcej. Nasz 
oddział był i do dzisiaj jest prowizorką.

 Jak wyglądały te początki?
Przede wszystkim były niełatwe. 

W Polsce brakowało specjalistów, le-
karze na całym świecie dopiero uczyli się, 
jak ratować dzieci z wadami serca. Moja 
przygoda z kardiochirurgią rozpoczęła się 
w roku 1976, po ukończeniu studiów. Wów-
czas, po raz pierwszy w Polsce, wykonano 
operację metodą Fontana. Dzięki rozwojo-
wi ultrasonografii, echokardiografii i cew-
nikowania serca, ale również aparatury 
oraz naszej wiedzy i umiejętności zaczęli-
śmy ratować dzieci coraz mniejsze. W tym 
czasie szczytem osiągnięcia była operacja 
dziecka, które ważyło poniżej dziesięciu ki-
logramów. Musieliśmy czekać, aż noworod-
ki z ciężkimi wadami, które zagrażały ich 
życiu, nabiorą masy ciała. Dopiero wtedy 
próbowaliśmy je uratować. Dzisiaj ponad 
70 procent pacjentów wszystkich klinik 
kardiochirurgii dziecięcej w Polsce stano-
wią noworodki i niemowlęta. Teraz ratu-
jemy dziecko, zanim wada serca pozbawi 
je życia. Mamy wystarczającą ilość sprzętu. 
Ministerstwo Zdrowia stworzyło program 
POLKARD, w ramach którego przez szereg 
lat nasz zespół dostawał ponad dwieście 
tysięcy złotych rocznie i co roku mogliśmy 
dokupić lub wymienić sprzęt. Obecnie do-
stajemy mniej pieniędzy, ale też poprawiły 
się możliwości doinwestowania szpitala. 

 Czy w Polsce jest dużo dzieci 
z wadami serca?

Nie. Generalnie 0,7 do 1,3 procent ro-
dzących się dzieci ma wadę serca. W Pol-
sce ten procent utrzymuje się na poziomie 

0,7 – 0,8 procent, czyli w tej kwestii jeste-
śmy stosunkowo zdrowym społeczeń-
stwem. Postęp medycyny i wyszkolenie 
wielu specjalistów zwiększyło liczbę dzie-
ci, które mają szansę na przeżycie. Lekarze 
noworodkarze wychwytują wady, zanim 
dziecko zdąży umrzeć. Wczesne wykrycie 
umożliwia zdiagnozowanie, pozwala prze-
wieźć niemowlę do odpowiedniego ośrod-
ka i zaplanować leczenie operacyjne. 

 Jaki jest koszt takiego 
leczenia?

Nie jest ono tanie. Wiele noworodków 
ma bardzo złożone wady, wymagające nie-
kiedy leczenia etapowego i użycia specja-
listycznego sprzętu. Pamiętajmy, że są to 
malutkie dzieci. Na stronie internetowej 
Stowarzyszenia „Nasze Serce” jest zdjęcie 
noworodka, którego prawie nie widać spo-
za niezliczonej ilości aparatur. Jedno stano-
wisko to koszt pół miliona złotych. 

 Ile dzieci Pan zoperował?
Trudno sprecyzować. Na pewno bra-

łem udział w leczeniu około 8-9 tysięcy 
dzieci. Dzisiaj mamy w klinice wiele ope-
racji przeprowadzanych przez moich 

Jeszcze są 
Judymowie
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asystentów. Jestem dumny, ponieważ ope-
rują oni równie dobrze, jak ja. Gdy zarzuca-
no Relidze, że zajmuje się polityką, a chorzy 
czekają, odpowiadał, że nie musi siedzieć 
w Zabrzu, ponieważ jego asystenci ope-
rują niektóre rzeczy lepiej niż on. I tak rze-
czywiście było. Umiejętność kierowania ze-
społem polega również na tym, żeby nie 
być niezastąpionym. Trzeba zapewnić cią-
głość. Moim szczęściem jest, że mam w ze-
spole młodych ludzi – miłych, pracowitych 
i utalentowanych, którzy są w stanie prze-
jąć pałeczkę. 

 Ile niemowląt czeka na 
operację?

W tej chwili mamy 87 dzieci czekają-
cych w kolejce, w tym 22 przypadki pil-
ne, które muszą być zoperowane w ciągu 
dwóch do czterech tygodni. Rodzi się ich 
około trzystu rocznie i przyjmujemy je poza 
planem. Planowych zabiegów mamy mniej 
więcej dziesięć miesięcznie, a jeśli dziecko 
rodzi się dzisiaj i wymaga dzisiaj operacji, 
jesteśmy do tego przygotowani. 

 Skąd są pacjenci?
Przyjeżdżają z całej Polski: z Gdańska, 

Rzeszowa, Krakowa czy ze Śląska. Każdy 
zespół lekarzy ma swoje wąskie specjaliza-
cje i w czymś jest lepszy od innych. Dlate-
go ludzie z Poznania z konkretnymi przy-
padkami jeżdżą np. do Łodzi, a inni właśnie 
do nas.

 To bardzo trudny zawód.
Tym bardziej, że to nie tylko chirurgia, 

ale też ośrodek akademicki, który wymaga 
od nas aktywności naukowej, czyli zadawa-
nia pytań i szukania na nie odpowiedzi. Po-
łączenie tych dwóch umiejętności – działa-
nia w sferze praktyki i teorii – jest rzadkie. 

 Jest to też zawód niezwykle 
wyczerpujący emocjonalnie.

Byłby piękny i łatwy, gdyby wszystkie 
dzieci przeżywały. A tak nie jest. Musimy 
sobie z tym radzić. Cały czas pracujemy nad 
poprawą wyników leczenia, jeszcze lep-
szym kwalifikowaniem do operacji. Bardzo 
ciężko jest powiedzieć, że według obecne-
go stanu wiedzy dane dziecko nie ma żad-
nych szans. Ta odpowiedź nie zawsze jest 
też definitywna i czasami podejmujemy ry-
zyko. Wpływa to na psychikę zespołu – chi-
rurgów, pielęgniarek, a przede wszystkim 
rodziców. Operacja kardiochirurgiczna jest 
bardzo złożonym przedsięwzięciem, w któ-
rym bierze udział kilkanaście osób. Stosuje 
się przetoczenia krwi i preparatów krwio-
pochodnych, różnych płynów, wiele le-
ków, pojawiają się stany zapalne. Zatrzy-
mujemy serce, schładzamy pacjenta do 
20, a czasami nawet do 14 stopni Celsju-
sza. Potem proces gojenia, czasami wda-
je się zakażenie. Na każdym etapie może 
przydarzyć się coś nie tak, jakbyśmy chcieli 
i przewidywali.

 Wydaje się Pan być osobą, któ-
ra znajduje się na swoim miejscu, ale to 
niewłaściwe określenie – Pan jest ogni-
wem wszechświata. 

Tak, tak. Wszyscy jesteśmy ogniwem 
wszechświata. 

 Pomimo sytuacji, które tu 
mają miejsce, i pacjentów nadzwyczaj 
małych, jest Pan bardzo spokojny.

Tak, ale ja długo tutaj pracuję. Mia-
łem ojca chirurga, który czasami opowia-
dał o jakichś ciekawych przypadkach czy 
niuansach anatomicznych. Nie chciałem 
jednak kontynuować jego misji. Dopiero 
rok pracy na sali operacyjnej pozwolił mi 
poznać szpital. Tak mnie to zafascynowa-
ło, że podjąłem później studia medyczne. 
Były dla mnie realizacją pasji, a nie nauką 
zawodu na zimno. 

 Nie wyczuwa się u Pana rutyny.

Myślę, że ratowanie życia ludzkiego 
wymaga pewnej rutyny, ale nie można po-
paść w automatyzm. Mój tata powtarzał, że 
lekarz na każdym etapie musi sprawdzać, 
czy jego koncepcja jest prawdziwa, czy 
nie popełnia błędu, nie idzie w złym kie-
runku. Pod tym względem rutyniarstwo by-
łoby szkodliwe. Jednak kardiochirurg musi 
zachować zimną głowę podczas operacji 
i niejednokrotnie podejmować szybkie 
decyzje w niespodziewanych sytuacjach: 
ostrego krwawienia, powikłań technicz-
nych czy awarii sprzętu. 

 Miał Pan okazję pracować 
z profesorem Religą.

Tak, przez siedem lat. Przyczyniłem się 
tam do rozwoju kardiochirurgii dziecięcej. 
Po powrocie stało się dla mnie jasne, że 

w dotychczasowych warunkach nie mo-
żemy dalej pracować. Oczywiście możemy 
leczyć dzieci skutecznie i prawie wszystkie 
przypadki, bo obsługujemy trzy północno-
zachodnie województwa, ale warunki pra-
cy i przede wszystkim pobyt rodziców to 
dodatkowe obciążenie. Rodzice są wymę-
czeni, nie mogą być z dzieckiem całą dobę 
albo przybywają w warunkach ubliżających 
standardom naszych czasów, więc założy-
łem Stowarzyszenie „Nasze Serce”, które od 
początku działa na rzecz poprawy tych wa-
runków. Poza tym kupiliśmy sprzęt za po-
nad dwa miliony złotych. Naszym pierw-
szym sukcesem była budowa hotelu dla 
rodziców z dziesięcioma miejscami noc-
legowymi w dwuosobowych pokojach. To 
był wspólny projekt z panią prezydento-
wą Kwaśniewską i z fundacją pomagającą 
dzieciom chorym na choroby nowotworo-

we. Połączyliśmy siły i powstał ten budynek, 
z którego korzystamy już dziesięć lat. Przez 
cały czas kierowania kliniką, czyli już od lat 
piętnastu, działam na rzecz poprawy sytu-
acji. Początkowo zaistniał pomysł budowa-
nia specjalistycznego pawilonu kardiochi-
rurgicznego z budżetem inwestycyjnym 
pięćdziesiąt milionów złotych. Niestety, 
ten pomysł nie został zrealizowany nawet 
wtedy, gdy profesor Religa był ministrem 
zdrowia. Rozmawiałem z nim wielokrotnie 
na ten temat, ale nie udało się wprowa-
dzić naszego projektu do rządowego pla-
nu inwestycyjnego.

 Czyli to sprawa zamknięta?
W żadnym wypadku. Profesorowi Reli-

dze powiedziałem, że jeżeli mi nie pomo-
że, to będę pieniądze na ten cel zbierał Je
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do śmierci. Obiecałem również, że doło-
żę do budowy tego pawilonu milion zło-
tych ze Stowarzyszenia. Te pieniądze mam 
już uzbierane i ciągle procentują. Ale jed-
no życie ludzkie nie zrealizuje wszystkich 
wielkich marzeń. Muszą je kontynuować 
inni. Dzieci chore na serce są i będą. Świat 
dookoła zmienia się na o wiele piękniejszy. 
Szpitale są ładnie pomalowane, na oddzia-
le mamy tyle sprzętu, ile nigdy nie mieliśmy. 
A pamiętam czasy, kiedy woziłem z Niemiec 
sprzęt jednorazowy, wręcz śmieci, którymi 
jednak ratowaliśmy życie maluchów. Zmie-
niło się bardzo dużo. Znajdujemy sposoby, 
aby kupić dowolny lek, cewniki czy apara-
turę mimo tego, że są tak drogie.

 Jakie są zatem plany na 
przyszłość?

Dwa duże projekty. Moja uczelnia apli-
kuje o budowę Zachodniego Centrum 
Kardiologii. Jest bardzo potrzebne. Teraz 
kliniki kardiologii znajdują się w różnych 
szpitalach, których właścicielami są zako-
ny katolickie. Korzystniej byłoby skupić 
je wszystkie: z Przybyszewskiego, Długiej, 
może jeszcze z Raszei, w jednym budynku. 
Dzięki takiej kumulacji można by niezmier-
nie kosztowny sprzęt wykorzystać o wiele 
lepiej. Powstałby tygiel, w którym pewne 
pomysły nabierałyby większych rozmia-
rów i mocy. Jeżeli chodzi o kardiochirurgię 
dzieci i dorosłych, to też na pewno znacz-
ną część sprzętu moglibyśmy wykorzysty-
wać razem. Nie mówię o specjalistach, któ-
rzy by mogli utworzyć znakomity wspólny 
zespół. Ten projekt jest w fazie wykonywa-
nia, ale w związku z niezbyt prężną kondy-
cją polskiej gospodarki może ulec opóźnie-
niu. Natomiast drugą szansą na poprawę 
warunków kardiochirurgii dziecięcej sta-
nowi projekt marszałkowski budowy Cen-
trum Pediatrii. Ewentualna lokalizacja tam 
kardiochirurgii ma swoje zalety i również 
jest do zaakceptowania. Jednak ten pro-
jekt został odsunięty w czasie, gdyż prio-
rytetem okazało się stworzenie siedziby 
Urzędu Marszałkowskiego – najpierw biu-
rowiec, potem szpital. Niemniej ten projekt 

będzie realizowany i to w niedługim czasie, 
myślę, około 3 do 5 lat. Szpitale na Krysie-
wicza i Nowowiejskiego są zlokalizowane 
w starych budynkach, więc budowa nowo-
czesnego szpitala dziecięcego jest koniecz-
nością dla Poznania. 

 A kto Pana wspiera?
Wielu, w tym Rotarianie, których je-

stem członkiem. Od lat pokazuję im od-
dział. Widząc moje zaangażowanie, pracę, 
jaką tu wykonujemy i panujące warunki. 

Postanowili nadać rozgłos medialny pro-
blemom kardiochirurgii dziecięcej w pół-
nocno-zachodniej Polsce. Teraz organizują 
imprezę charytatywną – Wielkopolski Pik-
nik Lotniczy. Dochód będzie przeznaczony 
właśnie na rozwój kardiochirurgii dziecię-
cej. Jeżeli z tej imprezy wpłynie jakaś okrą-
gła kwota, za rok, za dwa będziemy mieć 
może kolejne dwa miliony złotych na bu-
dowę pawilonu. A może za dziesięć będzie 
dziesięć milionów. 

 Życzę Panu jak najszybszej 
zmiany miejsca na większe, bardziej 
przyjazne wszystkim. Oby okazało się, 
że piknik w tym pomoże.

Jestem tego pewien. Stacja TVN24 zro-
biła film o naszym oddziale, który być może 
będzie emitowany w Multikinie przed każ-
dym seansem. Nic się nie zmieniło od tam-
tej pory. Nadal są cztery łóżeczka, tłum ro-
dziców, ciasno na pooperacyjnej, pełno 
chorych, my pracujemy całą parą i staramy 
się w tych metrach jakoś znaleźć. Lepiej, że 
chorzy są mali, bo duzi by się na pewno nie 
zmieścili. Wierzę, że pewnego dnia zapad-
nie ostateczna decyzja – wbijamy łopatę 
i budujemy.  
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 I. Parę przemyśleń o historii 
poznańskiej Ławicy, a zarazem 

początkach polskiego lotnictwa

Poznańska Ławica to pierwsze polskie 
lotnisko z prawdziwego zdarzenia. Powstało 
w 1913 roku jako lotnisko niemieckie. War-
szawiacy oburzają się tym stwierdzeniem. 
Przypominają o Polu Mokotowskim, z które-
go w Warszawie w 1910 roku startowały sa-
moloty. Jednak pierwsze starty i lądowania 
nie odbywały się na lotnisku, lecz jak sami 
warszawiacy mówią, na polu (Mokotowskim). 
Pole Mokotowskie było terenem wyścigów 
konnych (do czasu przeniesienia ich na Słu-
żewiec), ogródków działkowych i siedzibą 
 Warszawskiego Towarzystwa 

Lotniczego „Aviata”. Teren ten przecinała ów-
czesna ulica Topolowa. W dniu 15 sierpnia 
1919 roku odbył się tu pierwszy siedemna-
stominutowy (niektóre źródła podają, że 
osiemnastominutowy) lot samolotu Etrich 
Taube pilotowanego przez Michała Scipio 
del Campo, legendarnego polskiego pilota. 
Cześć pola przeznaczona na działalność lot-
niczą posiadała niecałe 30 ha.

Poznańska Ławica została zapro-
jektowana i wykonana jako lotnisko, 
które już w 1913 roku posiadało po-
wierzchnię ponad 300 ha! Polskość 
Ławicy zaczęła się 6 stycznia 1918 
roku. Tego dnia nad ranem Ławi-
cę zdobyli powstańcy wielkopolscy, 
którymi dowodził pilot Wiktor Pniew-

ski. On też został pierwszym do-
wódcą stacji lotniczej w Ławicy, 
jak wówczas nazywano lotni-
sko. Następnego dnia, 7 stycznia 
rano ppor. pilot W. Pniewski wraz 
z pięcioma pilotami (Mańczak, 
Rosada, Kasprzak, Biały i Jazy) na 
sześciu samolotach LVG-V (samo-
loty obserwacyjne) odbyli pierw-
szy lot nad Poznaniem. Lot odbył 
się skrzydło w skrzydło, w szyku 
ugrupowanym wszerz, nazwanym 
po bitwie o Anglię polską formacją. 
Na samolotach namalowane były 
biało-czerwone szachownice. Po 

wylądowaniu polskich samo-
lotów na Ławicy nad lotnisko 
od strony zachodniej nadle-
ciały trzy niemieckie samo-
loty bombowe Gotha G-IV. 
Zrzuciły na Ławicę osiemna-
ście najcięższych wówczas 
50-kilogramowych bomb, na 
skutek czego spłonął jeden 
z baraków. Polskie samoloty 
nie ucierpiały. W odpowie-
dzi na atak załoga Ławicy 
przygotowała obronę prze-
ciwlotniczą. Następny atak 

nastąpił 8 stycznia. Z Frankfurtu nad Odrą 
znowu nadleciały trzy niemieckie bom-
bowce. Obrona przeciwlotnicza okazała się 
skuteczna. Niemcy zrzucili bomby poza te-
renem lotniska nad pobliskimi Krzyżowni-
kami. Odwet polskiej załogi nastąpił dzień 
później. Ppor. W. Pniewski poprowadził 
eskadrę sześciu polskich obserwacyjnych 
LVG-V nad Frankfurt.  

 
 

 
Polskie samoloty były uzbrojone w dwa ka-
rabiny maszynowe i sześć bomb 25-kilogra-
mowych. Bomby umieszczono przy stano-
wisku obserwatora i wyrzucano ręcznie. Po 
godzinie i 15 minutach samoloty znalazły 
się nad lotniskiem we Frankfurcie. Eskadra 
sześciokrotnie przeleciała nad lotniskiem 
za każdym razem zrzucając ręcznie po jed-
nej bombie z każdego samolotu. Zniszczo-
no hangar i uszkodzono jeden z bombow-
ców. Niemcy nie oddali ani jednego strzału 
w kierunku polskich samolotów. Była to 
pierwsza akcja bombardowania przepro-
wadzona przez polskie lotnictwo.

W dniu 15 stycznia dowództwo Po-
wstania objął gen. Józef Dowbór-Muśnicki, 
który zatwierdził następującą organizacje 
lotnictwa wielkopolskiego:

Krzysztof Pawłowski

Zapomniana historia

Ławica – część wojskowa z 1924 r.

Hala Zeppelina na Winogradach

Samoloty przed hangarem na Ławicy, 1924 r.

Wytwórnia samolotów „Samolot S.A.”, 1924 r.
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Inspektorat Wojsk Lotniczych:
 I.  Wielkopolska Grupa Lotnicza 

przy Dowództwie Frontu 
Wielkopolskiego:

1. Wielkopolska Eskadra Lotnicza,
2. Wielkopolska Eskadra Lotnicza,
3. Wielkopolska Eskadra Lotnicza,
 4.  Wielkopolska Eskadra Bojowa 

(myśliwska).
Stacja lotnicza w Ławicy obejmująca:

szkołę lotniczą,• 
szkołę warsztatową,• 
szkołę wartowniczą,• 
warsztaty lotnicze,• 
składy lotnicze.• 

Warsztaty i składy lotnicze w Poznaniu.

Stan ten trwał do września 1919 roku, 
czyli do czasu włączenia lotnictwa wielko-
polskiego do lotnictwa polskiego. 

 II. Wojna polsko-bolszewicka 
i udział w niej lotnictwa 

wielkopolskiego

Mówiąc o tej wojnie, trzeba 
wspomnieć o zdobyczach powstańców 
wielkopolskich.

Wyzwalając Poznań powstańcy zdo-
byli sprzęt (na Ławicy i w hali Zeppelin na 
Winogradach) o wartości 200 mln ówcze-
snych marek niemieckich. W 1919 roku 
w początku wojny lotnictwo polskie cier-
piało na jego brak. 

W wydanej w 1933 roku „Księdze Pa-
miątkowej ku czci Poległych Lotników” 
(praca zbiorowa pod redakcją majora dy-
plomowanego pilota Mariana Romeyki) 
można dowiedzieć się wiele ciekawych 
rzeczy: 

...w okresie całej wojny polsko-bolsze-
wickiej eskadry stale niedomagały z braku 
sprzętu, a część z nich została rozwiązana 
z tej przyczyny. Posiadanie 4-5 sprawnych sa-
molotów było nie lada wydarzeniem. Jedyny 
wyjątek stanowiły eskadry b. zaboru pruskie-
go od razu wyśmienicie wyekwipowane, któ-
re w czasie wojny, bez względu na przydział 

operacyjny, zaopatry-
wały się na stacji lotni-
czej Ławica, gdzie po-
siadano zapasy sprzętu 
oraz części zamienne 
i gdzie doskonałe warsz-
taty zapewniały należy-
tą naprawę nadsyłanych 
samolotów.

W marcu 1919 roku 
I Wielkopolska Eskadra 
Lotnicza pod dowódz-
twem ppor. W. Pniewskie-
go udała się na odsiecz 
Lwowa. W czerwcu po za-
jęciu Lwowa eskadra wró-
ciła na Ławicę. Wielkopolanie stacjonowali 
na froncie białoruskim, na którym niewiele 
się wydarzyło. Dopiero rok 1920 był rokiem 
intensywnych działań. Można je podzielić 
na dwa obszary. Pierwszy to działania bojo-
we, drugi – mniej spektakularne, ale znacz-
nie donioślejsze działania obserwacyjne.  
 

 
To właśnie lotnicy wielkopolscy sprawili, że 
wojska polskie posiadały pełne rozpozna-
nie pozycji bolszewickich. Polacy precyzyj-
nie uderzyli w słabą Grupę Mozyrską, a po-
tem rozpoczęli pościg za bolszewikami aż 
do granicy Prus Wschodnich.

Najważniejsze dni walk to 16 i 17 sierp-
nia 1920 roku. Eskadra sierż. Rozmiarka wy-
konała dwadzieścia sześć lotów, zrzucając 
300 kg bomb i wystrzelała po-
nad 10 000 naboi.

A tak to raportował Budion-
ny: W ostatnich dniach Polacy 
w szerokim zakresie zastosowa-
li w walce z kawalerią samoloty, 
w ten sposób kompensując zbyt 
szczupłe siły. W dniu 16 i 17 sierp-
nia eskadry w liczbie dochodzącej 
do 9 płatowców krążyły nad nacie-
rającymi kolumnami Konnej Armii. 
Zuchwale zniżając samoloty, nie-
przyjaciel ostrzeliwał nasze oddzia-
ły z karabinów. Wojska, atakowane 

z powietrza nie mniej niż trzy 
razy na dzień, mają ogrom-
ne straty w ludziach i koniach. 
W jednej tylko 6 dywizji kawa-
lerii w dniu 17 VIII zabito i ra-
niono przeszło 100 ludzi i 100 
koni. Jedno z natarć 6. dywi-
zji kawalerii bolszewickiej od-
parto wyłącznie za pomocą 
płatowców. Proszę o rozkaz 
natychmiastowego wysła-
nia do mego rozporządze-
nia jednej baterii przeciw-
lotniczej, która by podążała 
za armią.

III. Praca organiczna

Organizacja lotnictwa cywilnego.
Aerotarg powstał 10 maja 1921 roku. 

W dniu 21 maja uruchomiono pierwsze 
loty pasażerskie na samolotach Junkers 
F 13. Loty odbywały się do Gdańska i War-
szawy. Loty trwały w czasie pierwszych 
Targów Poznańskich. Wykonano ich 58 do 
Warszawy i 30 do Gdańska.

W 1924 roku na Ławicy pracę rozpo-
częła firma „Samolot SA” produkująca sa-
moloty. Rocznie wychodziło z niej około 
stu maszyn w cenie 35 000 złotych. Naj-
pierw produkowano samoloty na licencji 
Hanriot H-28, a później całkowicie polski 
SP–1.

Rok 1925 to powstanie firmy AERO, 
która 23 maja rozpoczęła loty do Warsza-
wy. W 1928 roku AERO połączono z fir-
mą PPL Aerlot i tak powstała firma PLL 
LOT ze słynnym żurawiem na ogonie. 

Wykorzystano materiały:
Księga pamiętkowa 3. Pułku Lotniczego 1918-1928, 
[online] www.wbc.poznan.pl
Ku czci Poległych Lotników, pod. red. M. Romeyki, 
Warszawa 1933.
Lydwik Ratajczak, Gdyby nie lotnictwo,»Cudu 
nad Wisłą« by nie było, [online] www.nasza-wiel-
kopolska.eu
Kazimierz Sławiński, Ławica – poznańskie lotnisko, 
Warszawa 1975.

Kraksy – kaptowanie

Pożar baraku na Ławicy

Szkoła lotnicza na Ławicy – 

jeszcze niemieckiej 1916-1917

Samolot, którym 21.05.1921 r. 

rozpoczęto pasażerski ruch 

lotniczy z Poznania  

do Warszawy i Gdańska
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Z Wojciechem Krupą, pilotem Grupy 
Akrobacyjnej „Żelazny”, rozmawia Ma-
riola Zdancewicz

 Jest Pan pilotem wojskowym 
klasy mistrzowskiej i pilotem cywilnym 
pierwszej klasy, instruktorem oblaty-
waczem drugiego stopnia z uprawnie-
niami do kierowania lotami. Dlaczego 
nie lata Pan statecznie między Warsza-
wą a Lizboną czy Poznaniem a Rzymem, 
tylko uprawia akrobację?

Całe moje życie związane było z lot-
nictwem. Kiedy miałem pięć lat, uczyłem 
się czytać z książki „Samoloty świata” Arcta. 
Poszedłem do Liceum Lotniczego w Zielo-
nej Górze, a w wieku osiemnastu lat zrobi-
łem licencję na samoloty duże. Jednak do-
szedłem do wniosku, że nie jest to praca 
stworzona dla mnie. Od zawsze byłem za-
fascynowany myśliwcami i dlatego też wy-
brałem karierę wojskową. Akrobacją nato-
miast zająłem się w wieku dziewiętnastu 
lat dzięki Kazimierzowi Wronie, który był 
moim pierwszym instruktorem samoloto-
wym. Podczas służby wojskowej cały czas 
podnosiłem swoje umiejętności akroba-
cyjne, była to dla mnie forma „wyżycia się”. 
Akrobata w pewien sposób panuje nad 
przestrzenią, uczucie temu towarzyszące 
można nazwać nawet narkotykiem, który 
po prostu uzależnia. Akrobacje lotnicze są 
moją pasją, a w wojsku spędziłem niemal 
trzydzieści lat.

 Dlaczego Pan nie został na 
służbie?

Wykonałem loty testowe na F-16, prze-
szedłem badania i bardzo chciałem na nich 
latać. Przełożeni jednak widzieli dla mnie 
zadania na ziemi, stąd decyzja o odejściu 
z armii. 

 Co Pan powie o zakupie tych 
samolotów przez Polskę?

F-16 to był dobry zakup w stosunku do 
możliwości finansowych i potrzeb obron-
ności naszego państwa. Ten wybór w tej 
chwili się sprawdza: uczestniczymy we 
wszystkich szkoleniach międzynarodo-
wych i mamy bardzo dobry, nowoczesny 
sprzęt. Na początku w mediach pojawia-
ły się złe opinie na ten temat, ale trzy lata 
służby tych samolotów, potwierdziły, że to 
była dobra decyzja. 

 Popierał Pan pomysł, aby sa-
moloty F-16, które mają zasięg ogólno-
polski, mogły w razie trudnej sytuacji 
lądować na lotniskach cywilnych.

Tak, ten pomysł pojawił się już w chwi-
li ich sprowadzenia, a teraz jest realizowa-
ny. Lepiej wylądować na dobrym lotnisku, 
z dobrą strażą pożarną, niż lecieć przez całą 
Polskę, nie wiedząc, co się z maszyną dzie-
je. To taka gwarancja bezpieczeństwa dla 
wszystkich. Źle natomiast, że np. awaryjne 
lądowanie F-16 na Okęciu od razu spowo-
dowało nagonkę mediów i spekulacje na 
temat awaryjności tych samolotów. To było 
normalne, zabezpieczające działanie.

 Dlaczego sieć lotnisk znajdu-
jących się poza centrum Polski przesta-
ła istnieć?

To efekty długofalowych działań kilku 
rządów. Mamy słabe lobby lotnicze zarów-
no wojskowe, jak i cywilne, a to powodu-
je, że bardzo oszczędzamy na lotnictwie. 
Przez to właśnie ta sieć lotnisk zniknęła, 
a mogłaby być przydatna np. do ćwiczeń 
czy nawet dla turystyki lotniczej. To znik-
nięcie jest bardzo niedobre. Niemcy wokół 
Berlina utrzymują wiele dawnych lotnisk 
enerdowskich w bardzo dobrej kondycji. 
Służą one aeroklubom i stowarzyszeniom, 
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ale też są zapasowymi lotniskami dla Tegel 
czy Schönefeld. Utrzymanie takiej sieci ge-
neruje nieduże koszty, a nawet jeśli to za-
pasowe lotnisko tylko raz uratuje samolot 
czy będzie potrzebne na wypadek jakiegoś 
konfliktu, to spełni swoje zadanie. 

 Czy Pana pociąga ryzyko?
To co robię, nie wiąże się ze szczegól-

nym ryzykiem, jeżeli jest wykonywane po-
prawnie i z przestrzeganiem wszystkich 
zasad. Latanie akrobacyjne jest bardzo 
dobrze przygotowane, przemyślane, a co 
za tym idzie – bezpieczne. Wypadków zda-
rza się stosunkowo niewiele. Są one nato-
miast spektakularne, bo zarejestrowane 
przez publiczność za pomocą kamery czy 
aparatu i nagłaśniane. Wspomnienie ka-
tastrofy z Radomia, gdzie zginęło dwóch 
naszych pilotów, utrudnia pracę, jeśli wi-
dzi się naszą działalność jedynie przez pry-
zmat tamtego wydarzenia. Nie istnieje na 

świecie grupa akrobacyjna, która byłaby 
wolna od zderzeń lotniczych. Po prostu 
te wcześniejsze nie były tak rozdmuchi-
wane przez media. My trafiliśmy na cza-
sy, kiedy telewizje takie jak TVN24, goniąc 
sensację, sprawiły, że na trwale przylgnęła 
do naszej grupy łatka tragedii. Myśleliśmy 
o zmianie nazwy, ale tak naprawdę ciężko 
jest odciąć się od przeszłości, zwłaszcza 
gdy redaktorzy nam w tym nie pomagają. 
Wiele telewizji robi z nami reportaż tylko 
po to, aby w tle rozmowy umieścić wła-
śnie to wydarzenie.

 Jak to wpływa na kondycję 
grupy? 

Źle. Wyciągnęliśmy wnioski: katastro-
fa była spowodowana błędami pilotów. 
Powtarzałem sam tę figurę w każdej po-
zycji kilkaset razy i nie było żadnych pro-
blemów ze zbytnim zbliżeniem się samo-
lotów. Natomiast popełnienie konkretnego 
błędu w danej figurze musi zakończyć się 
tragedią. I tak się dzieje w każdym sporcie. 
Jednak zmieniliśmy program, zmodyfiko-
waliśmy figury. A doklejanie zdjęć z kata-
strofy, gdzie zginęli nasi koledzy, do każdej 

wypowiedzi członka Grupy jest przykre 
i niestosowne.

 Na ile jest ryzykowna przysło-
wiowa „pętla w ciasnym szyku” i jak dłu-
go się nad nią pracuje w grupie?

Nasz zespół lata nieprzerwanie od dwu-
nastu lat, a tę konkretną pętlę wykonujemy 
od jedenastu. Mamy nowego prowadzące-
go, który do krótkiego programu przygo-
towywał się dwa lata, jednak pilotem jest 
już od ponad trzydziestu, ma wszystkie 
uprawnienia akrobacyjne i wszyscy korzy-
stamy z jego doświadczenia. 

 Skomplikowane figury akro-
bacyjne powodują stres. Jak sobie 
z nim radzicie? Mówi się, że strach to zły 
doradca.

Akrobatą nie może być człowiek, któ-
rego paraliżuje strach, ponieważ byłoby to 
niebezpieczne dla wszystkich. Może od-
czuwać pewne obawy związane np. z miej-

scem czy oświetleniem, ale nie strach. Przy-
glądamy się sobie nawzajem i jeśli ktoś nie 
umie sobie poradzić ze stresem, po prostu 
nie lata. Ilość powtórzeń i dobre przygo-
towanie zmniejsza wszystkie negatywne 
odczucia.

 Jak Państwo przygotowujecie 
młodych zawodników?

Najpierw wysyłamy na zawody, przy-
glądamy się, jak reagują na stres zawod-
niczy. Później taki kandydat wykonuje 
pokazy indywidualne, gdzie dalej go moni-
torujemy. Latanie w grupie zaczynamy od 
prostych ćwiczeń po coraz bardziej skom-
plikowane. Latamy dosłownie pięć metrów 
od niego, widzimy jego zachowania w ka-
binie. Wykorzystujemy też kamery i reje-
stratory lotu. Zredukowanie stresu odbywa 
się poprzez stopniowe wprowadzanie i do-
skonałe przygotowanie do każdego lotu.

 Kto może zostać akrobatą?
Pilot z doskonałym poczuciem czasu 

i przestrzeni, a przede wszystkim chęcią 
latania i dużą odwagą. 

 Co robią piloci akrobaci, gdy 
nie mają pokazów?

Bycie akrobatą to nie zawód, tylko hob-
by. Przeważnie każdy z nas pracuje w lot-
nictwie i się w tym realizuje. Musimy się 
też ciągle dokształcać: czytać, oglądać fil-
my, analizować wykonane pokazy. 

 Pan i Pańska grupa uprawia-
cie drogi sport, skąd pieniądze np. na 
sprzęt? 

To trudny temat. Aeroklub Poznański 
i Aeroklub Ziemi Lubuskiej wspierają nas 
bardzo mocno. Także pieniądze z pokazów 
przeznaczamy na finansowanie treningów. 
Oczywiście nie ze wszystkich – chociaż-
by Wielkopolski Piknik Lotniczy to impre-
za charytatywna, za którą nie bierzemy 
pieniędzy. 

 Występujecie Państwo poza 
Polską, gdzie ostatnio?

Byliśmy w Niemczech, w Czechach, na 
Słowacji, a najdalej w Korei. W tym roku nie 
mamy żadnych zagranicznych pokazów.

 Marzyłam, żeby zostać pi-
lotem odrzutowca. Proszę powie-
dzieć, dlaczego w tym zawodzie nie ma 
kobiet. 

To przekłamanie. Kobiety na świecie 
już latają. W Polsce były próby. Dziewczy-
ny również się szkoliły... nie dotarły do koń-
ca... są drobne. Kończyły na samolotach 
transportowych. Moje prywatne zdanie 
na ten temat jest jednak dość tradycyjne. 
Uważam, że pilotem samolotów odrzuto-
wych powinien być mężczyzna. Chodzi mi 
tu o wytrzymałość fizyczną i predyspozy-
cje psychiczne. Pilot myśliwca z założenia 
jest wojownikiem, musi zabijać. To nie leży 
w naturze kobiety. Dodatkowo pogodze-
nie macierzyństwa z udziałem w wojnie 
wydaje mi się bardzo trudne. Wśród męż-
czyzn selekcja jest też bardzo duża, ale je-
żeli weźmiemy tysiąc mężczyzn, to odpo-
wiednie cechy do tego zawodu będzie 
miało sto, a u kobiet na tysiąc znajdzie się 
tylko jedna. By wybrać tę samą ilość kobiet, 
musielibyśmy przebadać ich dziesięć razy 
więcej. 
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IMPREZA CHARYTATYWNA ROTARY
Niedziela 12 czerwca  
godz. 10.00 – 18.00
Lotnisko w Bednarach, gmina Pobiedziska

Szczegółowy plan pikniku lotniczego w Bednarach 
(tolerancja czasowa dla występujących ok. 30 min)

8.00 – 12.00
przyloty statków powietrznych

10.00
oficjalne otwarcie pikniku (prowadzi Paweł 
Wylegała wspomagany przez komentatora 
pokazów lotniczych)
  
10.15 – 10.45
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa (około 
50 osób, tańce i muzyka z różnych regionów 
folklorystycznych)

10.45 – 11.00
Szkoła Tańców Brazylijskich RITMO DE VIDA 
z Poznania (samba i inne rytmy brazylijskie, 
zumba i inne rytmy latynoskie, pokaz i nauka dla 
chętnych)

11.00 – 11.45
Zespół Pieśni i Tańca KĘBŁOWO (ok. 45-os. zespół 
młodzieżowy, folklorystyczny)

11.45 – 12.45
krótki pokaz lotniczy

12.45 – 13.00
Szkoła Tańca Arabskiego (taniec brzucha, Jamila 
Oueslati)
Szkoła Tańców Brazylijskich RITMO DE VIDA (2)

13.00 – 13.30
pokaz samolotu Grupy „Żelazny”

13.30 – 13.35
Profesjonalne Studio Baletowe „Solistka” Poznań 
(opiekunka Kinga Strzelczyk, fragmenty 
przedstawienia „Na sali i scenie’)

13.35 – 14.00
pokaz lotniczy

14.00 – 14.20
pokaz możliwości śmigłowca policyjnego

14.20 – 14.30
Piosenka dziecięca: 6 piosenek wykonanych przez 
12-letnią Zuzię Pawełczuk

cd str. 20 

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej to pierw-
szy aeroklub w niepodległej Polsce. Stowarzyszenie może 
poszczycić się bogatą, ponad 90-letnią historią. Przez jego 
struktury przewinęło się wiele znanych postaci. Piloci Aero-
klubu ustanawiali rekordy długości lotu szybowcem, walczyli 
na frontach drugiej wojny światowej (między innymi w dywi-
zjonach 302 i 303) oraz zmagali się z wieloma przeciwnościa-
mi stwarzanymi przez system polityczny PRL. Żyjąca w latach 
1909-2001 Wanda Modlibowska stała się jedną z ikon Aero-
klubu dzięki spektakularnym osiągnięciom sportowym. Usta-
nowiła wiele rekordów Polski oraz w 1937 roku pobiła jedyny 
w polskiej historii międzywojennej rekord świata w długości 
lotu szybowcem – 24 godziny i 14 minut. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Klub znów funkcjonuje 
jako niezależne i ważne stowarzyszenie. Uczestniczy w życiu 
regionu, organizuje liczne obozy szkoleniowe prowadzone 
przez swoich doświadczonych członków przy użyciu no-
woczesnego sprzętu. Obecnie organizacja skupia w swoich 
strukturach ponad pięćset osób zajmujących się zróżnicowa-
ną działalnością w sekcjach: akrobacji lotniczej, szybowcowej, 
spadochronowej, samolotowej, paralotniowej, modelarskiej, 
mikrolotowej i balonowej. W ramach swojej aktywności Klub 
z powietrza patroluje linie przesyłowe (między innymi gazo-
ciągów) i szczepi dzikie zwierzęta przeciwko wściekliźnie, or-
ganizuje imprezy masowe, pikniki oraz szkolenia lotnicze.

Obecnie Aeroklub Poznański korzysta z dwóch lotnisk – 
w Kobylnicy i Bednarach. Co roku jego piloci biorą udział w za-
wodach organizowanych dla poszczególnych dyscyplin lotni-
czych, w tym mistrzostwach Polski oraz pokazach. Na lotnisku 
w Kobylnicy swoje treningi prowadzi Grupa Akrobacyjna „Że-
lazny” – jak dotąd jedyny zespół akrobacyjny w Aeroklubie 
Polskim.

Od roku 2003 Aeroklub Poznański przyznaje nagrodę Zło-
tego Skrzydła osobom związanym z Klubem i zasłużonym na 
polu propagowania lotnictwa.
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Motoryzacyjna  
polska perła

Automobilklub Wielkopolski to stowarzyszenie, którego 
członkowie swe motoryzacyjne pasje realizują od prawie 90 
lat, dzieląc się swym hobby ku wspólnemu pożytkowi, często 
poza własnym gronem liczącym ponad 4 000 rejestrowanych 
członków.

Od prawie trzydziestu lat Automobilklub Wielkopolski 
utrzymuje Tor „Poznań”, jedyny w Polsce profesjonalny tor wy-
ścigowy posiadający europejskie i światowe certyfikaty ho-
mologacyjne. To właśnie na Torze „Poznań” odbyło się 17 lipca 
2010 roku prestiżowe wydarzenie dla wszystkich fanów For-
muły 1 – spotkanie z Robertem Kubicą, pierwszym Polakiem 
jeżdżącym w tej formule. Przybyło wówczas ponad sto tysięcy 
widzów z całej Polski. Tor jest też miejscem spektakularnych 
rekordów, z których ostatni należy do Czecha, Tomasza Kostki, 
który 28 maja 2011 roku podczas rundy Mistrzostw Strefy Eu-
ropy Centralnej – FIA CEZ, prowadząc Mercedesa osiągnął zna-
komity czas 1:24.483 minuty i tym samym pobił rekord z lipca 
2008 roku, należący też do jego rodaka, Vaclava Nimca.

Automobilklub popularyzuje rozwój wszelkiego rodzaju 
sportów motorowych i turystyki motorowej organizując rajdy 
popularne, nawigacyjne oraz zloty caravaningowe. Propagu-
je też bezpieczeństwo w ruchu drogowym prowadząc między 
innymi doskonalenie umiejętności ratowników drogowych, 
szkolenia dla kierowców, a także służy pomocą zmotoryzo-
wanym oraz pomaga poszkodowanym w wypadkach komuni-
kacyjnych. Automobilklub jest otwarty na pomysły, współpra-
cę, a przy tym realizuje również pozamotoryzacyjne imprezy, 
takie jak festiwale, pokazy, pikniki. 

O dobro motoryzacyjnej kultury narodowej Automobil-
klub Wielkopolski dba prowadząc Muzeum Motoryzacji pod 
Rondem Kaponiera w Poznaniu, w którym można podzi-
wiać samochody i motocykle z niemal wszystkich epok. Swój 
ogromny dorobek Automobilklub pokazał na marcowych tar-
gach Moto Show 2011, gdzie zostało zaprezentowanych po-
nad dwieście pojazdów.
Więcej o Automobilklubie Wielkopolski na www.aw.poznan.pl 

fot. Grzegorz Musiał – Shrek
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14.30 – 15.00
policyjna grupa antyterrorystyczna

15.00 – 15.30
pokaz akrobacji samolotowej – Marek Szufa

15.30 – 16.00
pokaz tresury psów policyjnych

16.00 – 16.15
pokaz akrobacji szybowcowej – Jerzy Makula

16. 15 – 16.45
Zespół muzyczny GryFFem po ŁyTkach z Gniezna 
(muzyka taneczna funk i r&b)

16.45 – 17.15
pokaz akrobacji Grupy „Żelazny”

17.15 – 17.35
pokaz precyzyjnego pilotażu śmigłowca 
ROBINSON 
Zamknięcie poczty helikopterowej

17.35 – 18.00
Wyścig samolotu Extra 330LC z samochodem 
Mercedes SLS AMG

18.00
Oficjalne zamknięcie i podziękowania dla 
sponsorów, gości i uczestników
Wyloty załóg

18.00 – 18.30
Zespół muzyczny GryFFem po ŁyTkach z Gniezna (2)

Podczas trwania całej imprezy:
•  próba bicia rekordu Guinessa w podbijaniu piłki 

(25 000 podbić) Janusz Chomontek 
•  spartakiada sportowa organizowana przez 

AWF (około 7 konkurencji po 1h – rodzinne 
i indywidualne)

•  pokaz rękodzieła i wyrobów regionalnych 
(miody i produkty pszczele z pasieki Aleksandra 
Frąckowiaka z Pobiedzisk, Warsztat Powroźniczy 
Wiesława Łuczaka - pokaz i nauka ręcznego 
skręcania lin, sznurów i skakanek)

•  pokaz grafiki Ryszarda Białka
•  pokaz zabytkowych samochodów i motocykli
•  pokaz modeli latających
•  Park Rozrywki dla dzieci: zjeżdżalni dmuchana, tor 

ze zjeżdżalnią, suchy basen, eurobungee, kolejka 
na szynach, karuzela, automaty, trampolina, 
statek piracki, kolejka wolnojeżdżąca, tor + 
gokarty

•  minigolf
•  minitenis
•  mammobus (przeprowadza badania przez cały 

czas trwania imprezy)
•  Punkt Honorowego Krwiodawstwa

PROGRAM cd.



Mili Goście!
Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Kaleńsko na 
Pojezierzu Drawskim zaprasza do raju dla węd-
karzy, sportowców i wczasowiczów. Nieskażo-
na przyroda, bogata infrastruktura rekreacyj-
no-sportowa gwarantują wszystkim udany 
wypoczynek.
Nowoczesna kuchnia zapewnia bardzo dobre 
wyżywienie. Zaopatrujemy się u miejscowych 
producentów, a dodatkowo dla urozmaicenia 
jadłospisu podajemy świeże warzywa z wła-
snego gospodarstwa.
Do Państwa dyspozycji jest budynek miesz-
kalno-pałacowy ze 115 miejscami noclegowy-
mi. Mamy też domki drewniane i murowane 
oraz pole namiotowe nad jeziorem, tuż przy 
wodzie. Posiadamy też miejsca dla przyczep 
kempingowych.

Zapraszamy do nas przez cały rok.

Więcej informacji na www.starekalensko.com.pl

Ceramika „Przyborsk” to zakład z ponad 135-let-
nią tradycją w produkcji płytek i różnego rodza-
ju kształtek klinkierowych ogólnego i specjalne-
go zastosowania.
Oprócz standardowych wyrobów naszą pasją 
jest renowacja zabytków. Przywracamy im ich 
świetność odtwarzając ubytki na starych bu-
dynkach w całej Europie. Tworzymy ceramikę 
o rzadkich wzorach na indywidualne zamówienia, o skomplikowanych kształtach i w bardzo szerokiej palecie kolorów. 
Firma współpracuje z wieloma plastykami z kraju i zagranicy. Zakład w ofercie ma przede wszystkim kształtki ogrodze-
niowe, okapniki, czapy na słupki, kształtki renowacyjne szkliwione i nie szkliwione oraz płytki elewacyjne klinkierowe.
 www. przyborsk.pl

Ceramika „Przyborsk”

Europejski specjalista
od zabyków

Latarnia morska w Warnemünde Ratusz w Głogowie Kościół pod Wezwaniem Św. Ap.  
Szymona i Judy w Kozach
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Od jakiegoś czasu ponownie rośnie 
zainteresowanie losami naszych lotników, 
którzy tak dzielnie walczyli w Bitwie o An-
glię. Książka mojego ojca „Dywizjon 303” 
powróciła do kanonu lektur szkolnych – 
obecnie jest czy-
tana w gimnazjum. 
Wpadliśmy więc 
na pomysł, żeby 
ustawić w naszym 
Ogrodzie Kultur 
i Tolerancji replikę 
słynnego myśliwca 
Hurricane. Dosia-
dając tych maszyn 
lotnicy Dywizjonu 
303 odnosili swe 
największe zwy-
cięstwa. Sądziliśmy, 
że Hurricane’a naj-
łatwiej będzie ku-
pić w Anglii. Jed-
nak, gdy w 2008 
roku udaliśmy się 
do Londynu, oka-
zało się, że samo-
lot, owszem, moż-
na zamówić, ale 
jego cena jest pie-
kielnie wysoka, nie na naszą kieszeń.

Podczas pobytu w Anglii szukaliśmy 
śladów naszych lotników. Szczególnie za-
padła nam w pamięć wizyta w Northolt 
pod Londynem. To z tutejszego lotniska 
Dywizjon 303 startował do walki, to tutaj 
mój ojciec zaprzyjaźnił się z myśliwcami 
i mechanikami dywizjonu i wysłuchując ich 

opowieści, zaczął pisać książkę im poświę-
coną. Szczególnie serdeczna zażyłość po-
łączyła go z dowódcą jednostki Witoldem 
Urbanowiczem. Ojciec dawał Urbanowiczo-
wi kolejne rozdziały swej książki do wglądu, 

oczekując uwag. Była to 
cenna współpraca dla 
autora – porucznika pie-
choty, który oswajał się 
z fachowymi termina-
mi lotniczymi. Niekiedy 
dochodziło między nimi 
do zabawnej wymiany 
zdań:

– Dlaczego napisa-
łeś, że myśliwcy „kołują 
nad lotniskiem”? – pytał 
Urbanowicz. – Potocznie 
mówi się – „krążą nad 
lotniskiem”.

– A, bo wy jesteście 
orłami! – odparł ojciec.

Lotnisko w Northolt 
do dziś jest bazą RAF-u. 
Od jakiegoś czasu jest 
modernizowane, ale na 
szczęście zachowano hi-
storyczną mesę, w której 
myśliwcy po zaciętych 

bojach szukali wytchnienia. Tu również fe-
towali swoje zwycięstwa i bynajmniej nie 
wylewali whisky za kołnierz. Pozostawio-
no także dawną kaplicę z ołtarzem wyko-
nanym przez polskich cieśli. W tym przy-
bytku zaciekawił nas dzwon, który w latach 
wojny bił na alarm naszym lotnikom, nato-
miast obecnie służy tu jako chrzcielnica.

W poszukiwaniu śladów naszych bo-
haterów odwiedziliśmy wiele miejsc, m.in. 
nowe, z rozmachem urządzone Muzeum 
RAF-u w Londynie. Tutaj po raz pierwszy 
przyjrzeliśmy się z bliska Hurricane’owi. 
Samolot ten, zdaniem znawców, ustę-
pował niemieckiemu Messerschmittowi. 
Dowództwo angielskie sugerowało, żeby 
dywizjony wyposażone w Hurricane’y 
atakowały bombowce wroga, pozosta-
wiając sprawniejszym Spitfire’om walkę 
z Messerschmittami. Ale nasi z Dywizjo-
nu 303 nie przejęli się tymi przestrogami. 
Dowiedli – ku zdumieniu Anglików – że 
w ich rękach Hurricane’y potrafią kosić 
Messerschmitty.

Przed laty gościliśmy w naszym Mu-
zeum w Puszczykowie grupę zasłużonych 
lotników-weteranów drugiej wojny świa-
towej. Podczas tego spotkania padło wie-
le ciekawych uwag, które zapadły mi w pa-
mięć, o przyczynach świetnych zwycięstw 
Polaków w Bitwie o Anglię. Oto najważniej-
sze z nich: 
Doświadczenie. Nasi myśliwcy mieli za 
sobą słynną szkołę dęblińską, a potem 
dwie kampanie: wrześniową i francuską.
Bystre oczy i rewelacyjna spostrzegaw-
czość. Walcząc w 1939 r. w Polsce na prze-
starzałych PZL P.11 wiedzieli, że bez nad-
zwyczajnej koncentracji uwagi nie mają 
szans w starciu z Niemcami.
Odwaga i zawziętość. Dopadali wroga jak 
najbliżej, dzięki czemu ogień z ośmiu ka-
rabinów maszynowych raził zabójczo. Za-
pas naboi w Hurricane’ach starczał jedynie 
na piętnaście sekund ciągłego strzelania 

Marek Fiedler

Zwycięski Hurricane
Kopia samolotu, który ocalił Anglię, we wrześniu stanie w puszczykowskim muzeum

Dzwon w kaplicy

Sponsorem artykułu jest firma BARTEX Sponsorem artykułu jest firma BARTEX
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podczas lotu, zatem kul nie wolno było 
marnować. Byli brawurowi, ale nie lekko-
myślni – czego dowodem są stosunkowo 
niskie straty własne. 
Taktyka. Anglicy latali w ciasnym szyku. 
Polacy nie chcieli tak latać, bo zamiast wy-
patrywać wroga, trzeba było uważać, żeby 
nie zderzyć się z sąsiadem. Latali więc luź-
no, każdy na nieco innej wysokości. Anglicy 
w końcu przejęli ich system.
Kierowali się żelazną zasadą: jeden bro-
ni drugiego. Mój ojciec wielokrotnie o tym 

pisał, choćby w przejmującym roz-
dziale: „Koleżeńskość”.
Mieli doskonałych mechaników. 
Ojciec oddał im cześć w rozdziale: 

„Szare korzenie bujnych kwiatów”.
Nie mogąc kupić Hurricane’a, 

postanowiliśmy stworzyć go 
własnym wysiłkiem. Kon-
strukcji repliki w skali 1:1 hi-
storycznego myśliwca podjął 
się Jan Bromski, wspaniały 
przyjaciel naszego Muzeum, budowniczy 
Piramidy i „Santa Marii” w Ogrodzie Kultur 
i Tolerancji. Nasz będący w końcowej fa-
zie budowy Hawker Hurricane MK I, który 

stanie w Ogrodzie we wrześniu br. w sie-
demdziesiątą pierwszą rocznicę Bitwy 
o Brytanię) i jest hołdem należnym wszyst-
kim lotnikom broniącym wówczas nieba 
Anglii, zwłaszcza tym z Dywizjonu 303, któ-
rych zwycięstwa w pamiętnym 1940 roku 
wzbudziły podziw świata. Jest również hoł-
dem złożonym naszemu ojcu między inny-
mi za to, że w książce „Dywizjon 303”, opi-
sując męstwo i chwałę polskiego żołnierza, 
pisał jak gdyby własną wersję „Mazurka Dą-
browskiego”, pokazując tak dobitnie, z ta-
kim żarem, że Polska jeszcze nie zginęła. 

Jaka szkoda, że dotąd nie stworzyliśmy 
porywającego filmu fabularnego o doko-
naniach naszych myśliwców, z których 

wszyscy możemy być dumni! 

Końcowe prace przy 
budowie naszego 
Hurricane’a

W Anglii po raz pierwszy zobaczyliśmy 
Hurricane’a z bliska

Mesa w bazie Northolt

Sponsorem artykułu jest firma BARTEX Sponsorem artykułu jest firma BARTEX

BARTEX, winiarnia z ponad dwudziestoletnią tradycją, to największy 
polski importer i producent win. Najwyższe standardy jakości i wielolet-
nie doświadczenie pozwalają firmie na zajmowanie czołowych pozycji 
w sprzedaży win deserowych, vermouth'ów oraz win musujących. 

W ostatnich latach także producent alkoholi mocnych, który w krót-
kim czasie zdobył rynek ugruntowując swoją pozycję poprzez takie 
marki jak VODKA.PL, KŁOSÓWKA, TUR VODKA i POLAND. Niejed-
nokrotnie nagradzana, wśród światowych potentatów firma BARTEX 
uzyskała opinię stabilnego partnera, co pozwala jej na stałą kooperację 
z największymi producentami alkoholi z całego świata.



Czerwiec miesiàcem
promocji…

Wygodne i trwałe meble ogrodowe prosto od producenta. Wysoka 
jakość, krótkie terminy, dowóz do klienta to coś, co nas wyróżnia. 
Już dziś zamów na www.TwojeLawki.pl i skorzystaj z wiosennej 
promocji.

Tel. 600 825 100, (44)788 4260
biuro@twojelawki.pl
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Marek Zaradniak

Osiecka
itp. itd...

Agnieszka Osiec-
ka to wśród polskich 
autorów piosenek 
postać legendarna. 
Pozostawiła po sobie 
setki utworów. Jed-
ne funkcjonują od 
lat jako wielkie prze-
boje, inne są sukce-
sywnie odkrywane. 
A wśród odkrywców 
można znaleźć za-
równo doświadczo-
nych polskich artystów, którzy chcą się zmierzyć z twórczością poetki, jak 
i tych, najczęściej młodych, którzy mają nadzieję, że dzięki temu, iż się-
gnęli po Osiecką, usłyszy o nich świat. Dlatego co jakiś czas pojawiają się 
nowe interpretacje znanych już piosenek. Ten dwupłytowy album przy-
nosi 31 przebojów Osieckiej. Zarówno tych bardzo znanych, jak i tych zna-
nych mniej. Są więc na tym krążku popularne od lat wersje przebojów, 
jak „Kolega Maj” (Ewa Bem) czy „Nie całuj mnie pierwsza” (Skaldowie), jak 

„Okularnicy”, tym razem wykonywani przez Annę Marię Jopek, czy „Ludz-
kie gadanie” w aktorskiej interpretacji Magdy Cieleckiej i Bartosza Opani. 
Dla nas, Wielkopolan ważne jest to, że są na tych krążkach obecni artyści 
związani z naszym regionem. Wielkim przebojem przed laty była wyko-
nywana przez Urszulę Sipińską piosenka „Komu weselne dzieci” z muzyką 
Katarzyny Gaertner. Piosenkę „Czy musimy być na ty?” z muzyką Adama 
Sławińskiego śpiewa od lat Hanna Banaszak, a autorem muzyki do prze-
bojów „Nie jest źle” i „Ja nie chcę spać” napisał światowej sławy kompozytor 
Krzysztof Komeda. Tę pierwszą słyszymy tu w interpretacji Urszuli Dudziak, 
tę drugą w archiwalnym nagraniu Kaliny Jędrusik. Wreszcie wielki przebój 

„Oczy tej małej” wykonuje założona przez poznaniaka Adama Nowaka gru-
pa Raz, Dwa, Trzy. I tylko szkoda, że w tym zestawie zabrakło ballady z fil-
mu „Prawo i pięść” z muzyką Krzysztofa Komedy, którą przed laty wspa-
niale śpiewał Edmund Fetting, a dziś wykonuje ją Stanisław Soyka. Album, 
po który po prostu należy sięgnąć, jest zarazem początkiem serii „Poeci 
polskiej piosenki”, jaką zaczęła wydawać wytwórnia Magnetic, a o której 
jeszcze nieraz będzie głośno. 

Disco  
 & The City 
My Music 

Sukcesem poznańskiej firmy 
My Music jest wydawana od kil-
ku lat seria & The City. Najnow-
szy trzypłytowy album przyno-
si największe przeboje muzyki 
tanecznej lat 70. i 80. Wśród 50 
starannie dobranych utworów 
znajdziemy takie szlagiery, jak 

„Hot Stuff” Donny Summer, „I Will 
Survive” i „Never Can Say Good-
bye” Glorii Gaynor, „Ladies Night” 

grupy Kool & The Gang, „Love Machine” zespołu The Miracles, „Don’t Leave 
Me This Way” Thelmy Houston czy „Every Is A Winner” zespołu Hot Choco-
late. Krótko mówiąc, jest tu wszystko co najlepsze z tamtych szalonych lat 
ery disco, a do czego sięgają także współcześni didżeje, gdyż nowe aranża-
cje tamtych utworów znakomicie sprawdzają się na klubowych parkietach. 
To od utworów, które wtedy królowały na parkietach, wzięło początek wie-
le późniejszych stylów muzycznych, a przede wszystkimi liczne odmiany 
muzyki elektronicznej. To także ukłon pod adresem współczesnych twór-
ców, dla których tamte hity to spora doza inspiracji twórczej. Zaskakiwać 
może finał „I Like Chopin” Gazebo, ale przecież po szaleństwach należy się 
chwila wytchnienia. 
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Luxtorpeda 
Luxtorpeda 

Robert Litza Friedrich 
wciąż jest pełen energii i cie-
kawych pomysłów, którymi 
potrafi zaskoczyć. Jego naj-
nowszy projekt to Luxtorpe-
da. Do jego realizacji zaprosił 
gitarzystę Roberta Drężma-
ka Drężka, basistę Krzysztofa 
Kmietę Kmiecika, perkusistę 
Tomasza Krzyżyka Krzyżania-
ka oraz wokalistę Przemysława 
Hansa Frencla. Krążek zawiera 
10 utworów, a dodatkowo każ-
da z piosenek nagrana zosta-
ła również w wersji instrumentalnej. Album rozpoczyna „Intro”. Garażowe 
brzmienie zdradza od razu, jaką muzykę ta płyta przynosi. Zaraz potem 
słuchamy „Niezalogowanego”. To jeden z najciekawszych utworów płyty. Łą-
czy punkową energię z metalowym uderzeniem. Podobać się może brzmie-
nie perkusji, a także tekst dosadnie opisujący dzisiejszą rzeczywistość. „Od 
zera” to utwór nieco wolniejszy, a zarazem bardziej metalowy. Warto posłu-
chać brzmienia gitar. Warto zwrócić również uwagę na „Trafiony zatopio-
ny”. To prosty, punkowy utwór z ciekawie brzmiącym łagodnym refrenem. 
Mocny tekst, ciekawie brzmiące bębny i gitara to atuty utworu „W ciemno-
ści”. Finałem projektu jest „Za wolność”, gdzie słyszymy gitarę Litzy z cza-
sów High Proof Cosmic Milk. Uwagę zwraca też niezwykle wymowny po-
lityczny tekst. 

Halina Benedyk  
i Marco Antonelli 
Frontiera

Dla poznańskiej wokalistki Haliny Benedyk i Marco Antonelliego to nie-
zwykle ważna płyta, wszak Frontiera przyniosła im sukces i była wielkim 
ich przebojem w latach 80. Teraz 
znów śpiewają razem, a tytuł tam-
tego szlagieru stał się tytułem al-
bumu, na który piosenki zaaranżo-
wał Aleksander Maliszewski. Płytę 
otwiera piosenka „Non Amarmi”. To 
tradycyjny, bardzo spokojny duet. 
Znakomitym uzupełnieniem gło-
sów wokalistów jest saksofon Je-
rzego Główczewskiego.

Kolejny numer to tytułowa 
„Frontiera”. Wtedy mogła porywać 

festiwalową publiczność, a teraz 
już chyba niekoniecznie. To nie te 
czasy, chyba że na zasadzie senty-
mentu. „A Citta‘ E Pullecenella” to 
rytmiczna salsa do posłuchania i do potańczenia. Podobać może się sakso-
fonowa solówka Jerzego Główczewskiego. „Quando L’Amore Se Ne Va” to 
nastrojowa ballada śpiewana przez Marco. „Brividi Felino” to popowa pio-
senka, która gdyby była bardziej dynamiczna, byłaby do zaakceptowania. 
Utwór „Vorrei Incontrarti Fra 100 Anni” jak dla mnie jest zbyt spokojny. Po-
dobać może się natomiast pełna ekspresji „La Voce Del Silenzio”. Piękną pio-
senką, choć mało dynamiczną, jest śpiewana przez Halinę Benedyk „Chesta 
Sera”. Swoje umiejętności wokalne Halina i Marco w pełni prezentują w „Io Te 
Vurria Vassa”. Dobry materiał na przebój stanowi dynamiczna „Dicitencello 
Vuie”. Warto też zwrócić uwagę na piosenkę „Cambiare”, będącą efektow-
nym popisem wokalnym Marco. 

W sumie jest to interesująca płyta, po którą sięgną sympatycy piosenki 
włoskiej przede wszystkim w średnim wieku. 
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Wielkimi krokami zbliża się 1 lipca, kie-
dy to Polska przejmie półroczne przewod-
nictwo w Radzie Unii Europejskiej. Bez cie-
nia patosu można powiedzieć, że jest to 
moment bez precedensu w całej historii 
naszego kraju. Mimo że model prezydencji 
rotacyjnej w Radzie Unii Europejskiej został 
w sposób istotny uszczuplony po ostatnich 
zmianach instytucjonalnych wprowadzo-
nych przez Traktat z Lizbony, Polska przez 
sześć miesięcy będzie liderem największe-
go ugrupowania gospodarczego na świe-
cie, liczącego ponad 500 mln ludności. Bę-
dzie także obiektem szczególnej uwagi 
mediów z całego świata. Czasem trudno 
w to uwierzyć, że dopiero dwadzieścia dwa 
lata temu wybieraliśmy pierwszy demokra-
tyczny rząd, a w Polsce stacjonowały jesz-
cze wojska Armii Radzieckiej. 

Traktat z Lizbony, który wszedł w ży-
cie 1 grudnia 2009 roku, przyniósł kolejne 
zmiany instytucjonalne w UE, m.in. wydat-
ne wzmocnienie pozycji Parlamentu Euro-
pejskiego. Ograniczył też rolę tradycyjnej 
6-miesięcznej prezydencji. Rada Europej-
ska, najważniejsza politycznie instytucja 
w UE, posiada odtąd swojego stałego prze-
wodniczącego, którym jest belgijski polityk 
i zręczny negocjator, Herman van Rompuy. 
Nowy traktat dodał jeszcze jedno ważne 
stanowisko – wysokiego przedstawiciela 
do spraw zagranicznych i polityki bezpie-
czeństwa, którym została Catherine Ashton. 
Będzie ona przewodniczyć Radzie ds. Za-
granicznych, odbierając tę funkcję rotacyj-
nej prezydencji. 

Mimo że obecny model przewodnic-
twa w Radzie UE ma charakter głownie pre-
stiżowy i administracyjny, państwo je spra-
wujące może ten czas twórczo wykorzystać 
nie tylko poprzez budowanie pozytywne-
go wizerunku w oczach partnerów z UE, 
ale m.in. poprzez promowanie pewnych 
celów priorytetowych w danym półroczu. 
Polskie priorytety, opublikowane pod ko-
niec maja, w dużej części będą dotyczyć za-
gadnień gospodarczo-finansowych. Polska 
będzie dążyć do zwiększenia wzrostu go-
spodarczego poprzez pogłębienie rynku 
wewnętrznego, wzmocnienie bezpieczeń-
stwa Europejczyków w różnych wymiarach 
(m.in. gospodarczym, finansowym, popra-
wiając regulację rynku finansowego, ale 
także bezpieczeństwa granic oraz wzmoc-
nienia możliwości wojskowych UE). Ważne 
miejsce wśród deklarowanych priorytetów 
prezydencji zajmie także Wspólna Polityka 
Zagraniczna i Bezpieczeństwa, gdzie Pol-
ska będzie mieć rolę wspierającą. Ważnym 
punkt w programie stanowi także wspie-
ranie Partnerstwa Wschodniego (którego 
szczyt ma się odbyć w Warszawie na je-
sieni) m.in. poprzez postęp w zawieraniu 
umów stowarzyszeniowych, liberalizacji 

handlu i ułatwieniach wizowych. Polska 
chciałaby także, aby w ciągu najbliższych 
6 miesięcy nastąpiła finalizacja negocja-
cji z Chorwacją i podpisanie traktatu akce-
syjnego. Byłoby to wymiernym sukcesem 
prezydencji. Priorytety priorytetami, czę-
sto jednak życie dyktuje inne scenariusze 
niż pisane w zaciszach gabinetów polity-
ków, dlatego trzeba być przygotowanym 
na konieczność reakcji na nieprzewidzia-
ne wydarzenia, tak jak było to w przypad-
ku kryzysu fiskalnego w Grecji w pierwszej 
połowie ubiegłego roku, gdy trzeba było 
szybko wypracować model pomocy finan-
sowej dla tego państwa.

Wydaje się, że agenda gospodarczo-fi-
nansowa UE pozostanie jeszcze długo na 
pierwszym planie. Stanie się tak co naj-
mniej z dwóch powodów. Przede wszyst-
kim uwagę będzie dalej przykuwać nie-
pewna sytuacji w strefie euro. Do tej pory 
trzy państwa strefy euro musiały zwrócić 
się o pomoc finansową do Unii Europej-
skiej i Międzynarodowego Funduszu Wa-
lutowego z powodu trudności z obsługą 
zadłużenia: Grecja (110 mld euro), Irlandia 
(85 mld euro) i Portugalia (78 mld euro). 
W tym momencie negocjowany jest kolej-
ny, drugi pakiet pomocowy dla Grecji. Co-
raz więcej słychać też głosów, że to pań-
stwo powinno poddać się jakiejś formie 
restrukturyzacji długu, która wiązałaby się 
ze stratą nie tylko dla inwestorów prywat-
nych (głównie banków niemieckich i fran-
cuskich), ale także dla Europejskiego Ban-
ku Centralnego, który zaangażowany jest 
w wykup greckich papierów dłużnych na 
rynku wtórnym. Dyskusja nad możliwymi 
scenariuszami zapewne jeszcze długo bę-
dzie rozpalała emocje polityków, a ekono-
mistów przyprawiała o ból głowy. Podda-
je się także w wątpliwość długoterminową 
stabilność sytuacji fiskalnej we Włoszech 
i w Hiszpanii. Z uwagi na to, że Polska nie 
jest w tej strefie, wpływ jej prezydencji na 
przebieg spraw związanych z kryzysem 
w strefie euro nie będzie duży. Eurogru-
pa, czyli nieformalne gremium zrzeszające 
ministrów finansów państw, które przyję-
ły wspólną walutę, podejmuje tu najważ-
niejsze decyzje. Może się jednak okazać, że 
ewentualne pogorszenie sytuacji w strefie 
euro odsunie na dalszy plan wszystkie inne 
kwestie.

Drugi element agendy gospodarczo-
finansowej związany jest ze stałym, po-
wtarzającym się cyklicznie rytuałem po-
litycznym UE, jakim jest negocjacja tzw. 
Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), 
które, uchwalane na 7 lat, stanowią długo-
terminowy plan finansowy UE. Na podsta-
wie Wieloletnich Ram Finansowych (nazy-
wanych też perspektywami finansowymi) 
uchwala się budżety roczne. Finanse UE A
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są niewielkie, obejmują one 
około 1% PKB całej UE, co 
w porównaniu np. ze Sta-
nami Zjednoczonymi, gdzie 
wydatki federalne stanowią 
ok. 25%, nie jest szczególnie 
imponującą kwotą. Niemniej 
jednak budżet ogólny UE wy-
wołuje gorące spory pomię-
dzy państwami członkowski-
mi, w szczególności między 
płatnikami netto (państwa, 
które więcej wpłacają do bu-
dżetu, niż otrzymują) a bene-
ficjentami netto (znajdujący-
mi się w odwrotnej sytuacji). 
Jest wysoce prawdopodob-
ne, że temperatura tych spo-
rów jeszcze wzrośnie po 29 
czerwca, kiedy to Komisja Eu-
ropejska, dysponująca inicja-
tywą ustawodawczą w tym 
zakresie, ogłosi swoją pro-
pozycję Wieloletnich Ram Fi-
nansowych, rozpoczynając 
formalnie negocjacje. Pań-
stwa płatnicy netto (przede 
wszystkim Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy, Holandia 
i Finlandia) będą domagać 
się zamrożenia lub zmniejsze-
nia wydatków UE z uwagi na 
cięcia budżetów narodowych, 
spowodowane ostatnim kry-
zysem gospodarczo-finanso-
wym. Ograniczenia wydat-
ków postuluje się głównie 
w obszarze polityki spójności, której utrzy-
manie najbardziej leży w polskim interesie. 
Państwa beneficjenci, głównie nowe pań-
stwa członkowskie UE, ale także np. Grecja 
i Portugalia, będą bronić wydatków na do-
tychczasowym poziomie, co może okazać 
się trudne. Nie jest to jedyny przedmiot 
sporu. Rozbieżności dotyczą także kształ-
tu największych polityk finansowanych 
z budżetu UE: wspólnej polityki rolnej i po-
lityki spójności. Niektóre z państw człon-
kowskich UE (Wielka Brytania, Szwecja czy 
Holandia) korzystające z polityki spójności 
w niewielkim stopniu, chciałyby, aby Unia 
w większym zakresie wspierała innowacyj-
ność, zgodnie z celami nowej strategii go-
spodarczej UE, Europa 2020. Wiązałoby się 
to jednak z przesunięciem środków na nie-
korzyść Polski i innych beneficjentów po-
lityki spójności. Z kolei Wspólna Polityka 
Rolna, która jest w obecnej perspektywie 
finansowej największą z unijnych polityk 
(42% wielkości obecnego okresu finan-
sowania 2007-2013), jest wytrwale bro-
niona przez polityków francuskich, któ-
rzy znajdują się pod wpływem krajowego 
lobby rolniczego, a w perspektywie mają 

wybory prezydenckie w 2012 roku. Kon-
trowersje budzi także kwestia stworzenia 
nowego źródła finansowania budżetu UE 
i większego uniezależnienia go od bez-
pośrednich wpłat państw członkowskich, 
opartych o ich dochód narodowy brutto, 
które wynoszą obecnie 76% jego wielko-
ści. W dyskusji nad zmianą systemu finan-
sowania proponuje się następujące roz-
wiązania: podatek lotniczy, podatek od 
paliw, środki pozyskane z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia-
nych, podatek od emisji CO2, podatek od 
transakcji finansowych, ewentualnie mo-
dyfikacja jednego ze środków własnych 
opartych o VAT. Dla Polski niektóre z tych 
propozycji, takie jak oparcie źródła docho-
du o emisję dwutlenku węgla, byłyby dość 
niekorzystne. Niemniej jednak, z uwagi na 
rozbieżności pomiędzy państwami człon-
kowskimi, wydaje się, że UE nie jest jesz-
cze gotowa na poważną dyskusję w tym 
zakresie. Obecny system wpłat do wspól-
nego budżetu cechuje także nieprzejrzy-
stość, co wynika, m.in. z tzw. rabatu brytyj-
skiego i mechanizmów korekcyjnych, które 
są przyznane Szwecji, Austrii i Holandii. Nie 

wydaje się jednak prawdo-
podobne, aby Wielka Bryta-
nia była gotowa zgodzić się 
na zniesienie rabatu. W każ-
dym razie negocjacje nad 
nowymi ramami finanso-
wymi 2014-2020 będą bar-
dzo skomplikowane.

Jaka będzie w tym rola 
Polski? Oczekuje się, że 
państwo sprawujące prezy-
dencję będzie spełniać rolę 
bezstronnego moderatora, 
tzw. honest broker’a. Czy-
li przede wszystkim repre-
zentować interesy UE jako 
całości i starać się wypra-
cować możliwy dla wszyst-
kich kompromis. Z taką 
rolą w ciągu następnego 
półrocza będzie musiała 
więc zmierzyć się Polska, 
która obecnie jest naj-
większym beneficjentem 
netto z unijnego budże-
tu. W 2009 roku otrzymali-
śmy 67.5 mld euro, już po 
odliczeniu naszej składki. 
Dlatego jest o co walczyć. 
Mimo że na polską prezy-
dencję przypadnie jedynie 
początkowa faza negocja-
cji, to można się spodzie-
wać wzmożonych działań 
poszczególnych państw 
członkowskich, w szcze-

gólności zwolenników zmniejszania wy-
datków UE, na co nasza prezydencja musi 
być przygotowana. Oczekuje się, że naj-
istotniejsza faza negocjacji będzie miała 
miejsce podczas następnej prezydencji, 
którą sprawować będzie Dania w pierw-
szej połowie 2012 roku. 

Agenda polskiej prezydencji prezen-
tuje się ambitnie. Druga połowa roku to 
z reguły trudniejszy czas na przewodzenie 
Radzie UE, z uwagi na przerwę wakacyjną 
(sierpień) oraz Święta Bożego Narodzenia. 
Pozostawia to mniej czasu na wypracowy-
wanie kompromisów i realizowanie priory-
tetów. Warto śledzić przebieg naszej prezy-
dencji, gdyż następna może się powtórzyć 
dopiero za kilkanaście lat lub… nigdy. Kto 
może przewidzieć, jak UE będzie wyglądać 
w przyszłości? 

Paweł Tokarski pracuje jako analityk w Pol-
skim Instytucie Spraw Międzynarodowych 
(PISM), jest doktorantem w Kolegium Ekono-
miczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlo-
wej. Opinie wyrażone w artykule odzwiercie-
dlają jedynie osobiste poglądy autora. 
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Narkotykowa 
kwadratura koła

Kazimierz Brzezicki

Sejm znowelizował ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, 
przewidującą możliwość odstąpienia, w niektórych przypadkach, 
od ścigania za posiadanie małej ilości narkotyków. Według noweli 
przygotowanej w resorcie sprawiedliwości w pewnych okoliczno-
ściach prokurator, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wsz-
częciu śledztwa, będzie mógł odstąpić od ścigania za posiadanie 
środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Chodzi o przypadek, gdy dana osoba posiada nieznaczne ilo-
ści narkotyków na własny użytek i nie jest dilerem. Za nowelizacją 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii było 258 posłów, przeciw 
głosowało 159, sześciu wstrzymało się od głosu. 

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski odpowiadając 
na zarzuty opozycji mówił, że „nowelizacja da skuteczne narzędzia 
do ścigania dilerów i leczenia osób uzależnionych”. „Mam wraże-
nie, że ci, którzy krytykują ustawę, nie mieli czasu, aby ją przeczy-
tać” – mówił Kwiatkowski. Dodał, że ustawa w żadnym stopniu nie 
oznacza legalizacji narkotyków. Kwiatkowski zapewniał, że każda, 
nawet najmniejsza ilość narkotyków nadal podlega odpowiedzial-
ności karnej i jest nielegalna. „Nakładamy na policję i prokuraturę 
obowiązek szczegółowej analizy sytuacji w związku z zatrzyma-
niem, nie będzie tak, jak obecnie, że działał właściwie automat – 
pierwsze zatrzymanie ze „skrętem” to wyrok w zawieszeniu, drugie 

– bezwzględna kara pozbawienia wolności” – mówił minister.
 Jak zaznaczyłem, według noweli w pewnych okolicznościach 

prokurator, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu 
śledztwa, będzie mógł odstąpić od ścigania za posiadanie środ-
ków odurzających lub substancji psychotropowych. Lecz tylko 
w przypadku, gdy ich posiadacz miał je na własny użytek w nie-
znaczne ilości i nie jest dilerem. Ponadto, gdy osoba uzależniona 
podda się leczeniu, prokurator będzie mógł wobec niej zawiesić 
postępowanie, jeśli nie zagraża jej kara wyższa niż do pięciu lat 
więzienia. 

W przepisach podniesiono też maksymalny wymiar kary za 
wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających 
z 10 do 12 lat więzienia. Natomiast za posiadanie znacznej ilo-
ści środków odurzających będzie groziło do 10 lat więzienia, gdy 
obecnie jest to do ośmiu lat. Minister zaznaczył, że nowelizacja 
ma umożliwić skuteczną walkę z dilerami. Wskazał, że dotychcza-
sowe przepisy powodowały, że większość skazanych w związku 
z narkotykami to ich konsumenci, zaś liczba skazywanych dilerów 
jest dużo mniejsza.

„Jak to możliwe, że wzrasta ilość osób skazanych za posiada-
nie i uzależnionych, a maleje liczba skazanych za handel?” – pytał 
K. Kwiatkowski. Dobre pytanie retoryczne. Można dorzucić kilka 
innych: dlaczego sądy nie karzą bezwzględnymi karami długo-
letniego więzienia dilerów, w tym dilerów recydywistów; dlacze-
go tak mało jest przychodni antynarkotykowych i dlaczego trwa 
przyzwolenie społeczne na branie i posiadanie narkotyków? Ko-
deks karny tego nie zmieni. Warto także pamiętać, że nowe roz-
wiązania były także dopuszczalne i pod rządami ustawy w do-
tychczasowym brzmieniu, ale dla polityków lepiej jest robić burzę 
w szklance wody, aniżeli rzeczywiście walczyć z dilerami i leczyć 
uzależnionych. 



Stołeczna centralizacja niesie ze sobą nie 
najlepsze wspomnienia. Czy dotyczyła władzy 
administracyjnej w czasach PRL-u, czy gospo-
darki sterowanej z Warszawy – zawsze powodo-
wała niekorzystne konsekwencje. Dziś w epoce 
wolnego rynku i pewnej samodzielności jed-
nostek samorządowych w kraju raczej nie gro-
zi już przysłowiowy „telefon z Warszawy”. Dość 
ciekawe jednak zjawisko wydaje się zachodzić 
w samych korporacjach. Okazuje się bowiem, 
że walka dużych firm o pozycję na krajowym 
rynku, rozmaite fuzje, przekształcenia i przej-
mowania firm, potrzeba wiarygodności wobec 
kontrahentów i współudziałowców zagranicz-
nych czy wreszcie dostęp do szerszego świata 
mediów i decydentów sprawia, że wiele dużych 
firm przenosi cały zarząd lub departamenty od-
powiedzialne za strategię korporacji do stolicy. 
Ostatnim spektakularnym przykładem może 
być poznańska Kompania Piwowarska, która de-
cyduje się na taki krok, pozostawiając w swym 
rodzinnym mieście jedynie produkcję. Podob-
nie postąpiło też wiele mniejszych przedsię-
biorstw i korporacji. Skutki takich działań to nie 
tylko drenaż regionów z wykwalifikowanej ka-
dry, która z daną firmą związała swój los. To tak-
że upadek wielu firm outsoursingowych, któ-
re dotychczas utrzymywały się ze współpracy 
z obecnie emigrującymi przedsiębiorstwami. 

Okazuje się jednak, że te ostatnie również 
starają się „dogonić” klientów bądź znaleźć no-
wych wśród rozwijającego się rynku stolicy. 
W agencjach reklamowych, graficznych i PR-o-
wych następują więc rozmaite fuzje z firmami 
warszawskimi, tworzenie oddziałów w stolicy, 
a nawet przenoszenie całych przedsiębiorstw 
na miejsce. 

 – „Od jakiegoś czasu klienci podczas roz-
mów o współpracy coraz częściej pytają nas, 
czy mamy swój oddział w Warszawie i jakie są 
nasze kontakty ze stołecznymi dziennikarza-
mi. Przyznam, że jeśli tak dalej pójdzie, będzie-
my zmuszeni taki oddział utworzyć” – mówi 
przedstawiciel jednej z agencji Public Relations 
z Wrocławia.

Inna sytuacja spotkała pana Marka, grafika 
komputerowego z Gdańska. Firma, którą ob-
sługiwał, przeniosła się do Warszawy, jednak 
zadowolona z jego stylu postanowiła nie zry-
wać kontaktów. – „W moim zawodzie wystarczy 
kontakt telefoniczny, wszelkie projekty przesy-
łam e-mailem lub zamieszczam na stronie ftp, 
gorzej mają koledzy z drukarni i zajmujący się 
promocją firmy” – opowiada pan Marek.

W najlepszej sytuacji znajdują się firmy, któ-
re nie muszą szukać klientów w Warszawie, bo 
to one są przez Warszawę poszukiwane. Przy-
kładem poznańska agencja Fresh Studio, która 
o wiele wcześniej zainteresowała się rynkiem 
w stolicy. Uderzyła do samej góry – po serii 
spektakularnych kampanii, jak „Brat PIT” dla 
Miasta Warszawy, obsługa Ministerstwa Go-
spodarki i firm takich jak Enea czy Kraft Foods 
Polska, dziś mogą odcinać przysłowiowe kupo-
ny. – „Praktycznie nie ma tygodnia bez zapyta-
nia ofertowego z Warszawy, stąd aby mieć moż-
liwość bezpośredniego kontaktu z klientem, od 
maja utworzyliśmy nasz oddział, który będzie 
wspomagał nas we współpracy ze stołeczny-
mi firmami” –informuje Jarosław Żarski, prezes 
agencji Fresh Studio.

Jest to jednak raczej jeden z wyjątków po-
twierdzających regułę, mówiącą o koncentracji 
przedsiębiorstw, a także krajowego rynku out-
soursingowego w stolicy. Pytanie więc brzmi, 
czy tendencja ta nabierze na sile, czy może 
przedsiębiorcy dostrzegą zalety innych regio-
nów w kraju. Utrzymanie ekonomicznej równo-
wagi między miastem stołecznym a regionalny-
mi rynkami może okazać się trudnym zadaniem, 
ponieważ centralizacja biznesu w stolicy nabra-
ła na sile i z pewnością ten trend utrzyma się 
w najbliższych latach. Czy grozi nam zatem 
wizja kraju z jedną wielką metropolią na wzór 
państw Ameryki Łacińskiej? Miejmy nadzieję, że 
nie. Tym bardziej, że taka przyszłość nie byłaby 
dobra ani dla pozostałych dużych miast w Pol-
sce, ani samych mieszkańców stolicy.
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 Od kilku lat obserwujemy stały wzrost liczby przedsiębiorstw przenoszących swój rodzimy biz-
nes do stolicy. Za nimi podążają pracownicy, a także inne firmy, z którymi ddotychczasowa 
współpraca była owocna i efektywna. Czy tendencja ta jest koniecznością rynkową, czy jedynie 
chwilową modą i potrzebą swoistej nobilitacji?
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W kącie pewnej sali Luwru wisi obraz 
z rzadka przykuwający uwagę zwiedzają-
cych. Stworzył go wielki mistrz, lecz obraz, 
o którym myślę, powszechnie uważany jest 
za dzieło nieudane. Malował go Jusepe de 
Ribera około roku 1642, a więc u schyłku 
swej kariery. Obraz przedstawia neapolitań-
skiego chłopca na wiejskiej drodze. Mimo 
upału, kalectwa, na jego twarzy trudno wy-
czytać ból czy rozpacz. Kulę, którą winien 
się podpierać wędrując, zarzucił na ramię 
niczym żołnierz karabin. Dostrzegamy też 

kartkę z prośbą o jałmużnę. Czy malarz zna-
ny nam ze „Snu Jakuba” i hagiograficznych 
płócien wykazał małą znajomość realiów 
dnia codziennego, tak niezbędną w ma-
larstwie rodzajowym? Czy mistrz w odda-
waniu pędzlem głębi cierpienia, studiujący 
dzieje męczenników, nie sprostał tak bła-
hemu tematowi? Zawiodła wyobraźnia? 
Można by tak przypuszczać.

Rzeczywiście, trudno nam zrozumieć, 
dlaczego proszący o jałmużnę czyni to 
z dumą i godnością. Współczesny widz  „P
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Bądźcie miłosierni, jak Ojciec

Wasz jest miłosierny, Dawajcie,  

a będzie wam dane.

 Łk 6,36 – 6,38

Jesteś posiadaczem zabytkowego pianina lub fortepianu i chciałbyś przywrócić 
mu jego blask i wspaniały dźwięk? Chcesz poznać jego pochodzenie? A może 
pragniesz kupić stylowy instrument, aby nadać wnętrzu domu, pałacu czy 
restauracji niepowtarzalny charakter? 

Firma Piano Czerniak i Syn wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Działa 
już od 1963 roku i może poszczycić się wieloletnią tradycją oraz doświadczeniem 
w naprawie, strojeniu i renowacji stylowych pianin i fortepianów liczących nawet 
dwieście lat. Piano Czerniak przywraca instrumentom świetność i pierwotne 
brzmienie. Zajmuje się również wynajmem instrumentów na koncerty, sprzedażą 
szeregu akcesoriów i fachowym transportem. Indywidualne podejście do każdego 
instrumentu i gwarancja jakości sprostają wymogom największego melomana.

Wieloletnie doświadczenie z markami:
Steinway & Sons, C.Bechstein, Seiler, Ibach, Schimmel, Irmler, Yamaha....

www.piano-czerniak.pl

Jusepe de Ribera, Prośba 
o jałmużnę (vel Kulawy 
chłopiec), 1642,  
Paryż – Luwr 
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powiedziałby raczej – „bezczelnie”. Być 
może dlatego, że ponad trzy wieki temu 
świat był mniej okrutnie w tym wzglę-
dzie urządzony. Dziś każda chwila naszej 
egzystencji jest przepełniona poczuciem 
zagrożenia, coraz to bardziej potęgowa-
nego rozwojem cywilizacji. Myśl o ka-
lectwie wzbudza w nas lęk, ale i powsze-
dnieje. Dawniej widok kaleki przypominał 
o powinności jałmużny, dziś przypomina 
o niebezpieczeństwie. 

Dla pierwszych chrześcijan jałmuż-
na była podstawowym obowiązkiem na 
równi z postem i modlitwą. Dziś w zubo-
żałym społeczeństwie polskim Anno Do-
mini 2011 rośnie przekonanie, że wszyscy 
jesteśmy jałmużnikami. Poczucie to wią-
że się z tym, że choć jesteśmy już w Unii 
Europejskiej pełnoprawnym członkiem, 
to standardy socjalne w Polsce znacznie 
odstają od europejskich. Rzecz w tym, że 
nie zauważamy, jak z roku na rok rosną za-
stępy rzeczywistych jałmużników, którzy 
bez wsparcia nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować. Każdego dnia docierają do 
nas apele o wsparcie finansowe na lecze-
nie, rehabilitacje, specjalistyczne sprzęty 
i leki. Oczywiście w takich przypadkach za-
wsze rodzi się pytanie o powinności pań-
stwa w tym zakresie. Musimy jednak mieć 
świadomość, że ogromny postęp w wielu 
dziedzinach, w tym medycynie i rehabili-
tacji, wiąże się z rosnącymi kosztami i wąt-
pię, aby gdziekolwiek istniał system, któ-
ry sprostałby tym potrzebom. Przed laty 
głośny był przypadek Jasia Meli, dziś Jana, 
któremu rehabilitacja i nowoczesne pro-
tezy pozwoliły odzyskać pełną sprawność. 
Można zadać pytanie, czy nie powinno 
wystarczyć pewne minimum, czy koniecz-
ne są protezy zapewniające sprawność 
na poziomie sportowca? Odpowiedź kry-
je się w obrazie Ribery, a ja dodam – dla-
czego nie? Dlaczego nie zapewnić takiego 
rozwiązania, które wydobywa człowieka 
z wykluczenia, pozwala nie tylko normal-
nie funkcjonować, ale i pokonywać bariery 
i pomagać innym, czego dowiódł właśnie 

Jan Mela. Tymczasem robi się wszystko, 
aby zepchnąć jemu podobnych na margi-
nes życia społecznego. Załatwiono sprawę 
jednym określeniem – człowiek niepełno-
sprawny. Tłumaczy to wszystko: niepełno-
sprawny, a więc nie w pełni wydajny w pra-
cy, niesamodzielny... A dalej – niepotrzebny. 
I nigdy nie będzie „pełnowartościowy”. 

Cóż ma społeczeństwo do zaoferowa-
nia tym ludziom? Programy telewizyjne. Ar-
chitekci i inwestorzy są zobowiązani stan-
dardami dostosowywać publiczne obiekty 
do potrzeb niepełnosprawnych, zawodowi 
naprawiacze świata piszą projekty, organi-
zują sesje i konferencje. To wszystko przy-
nosi jakieś efekty, sporo się zmieniło: pod-
jazdy dla wózków, sygnalizacja dźwiękowa 
na przejściach dla pieszych, audiodeskryp-
cja w niektórych kinach. 

Standardy są ważne, jednak najważ-
niejsi są ludzie. Krótko po wojnie, gdy było 
wielu inwalidów wojennych, a brakowało 
rąk do pracy, zakłady przemysłowe były zo-
bowiązane do zatrudniania chętnych do 
pracy i stwarzania im odpowiednich sta-
nowisk. Później tworzono specjalistyczne 
spółdzielnie inwalidzkie, krytykowane za 
to, że tworzyły swoiste getta. Pięć lat temu 
weszła w życie ustawa o spółdzielniach 
socjalnych, wprowadzająca nowe rozwią-
zania systemowe dla wszystkich wykluczo-
nych, nie tylko niepełnosprawnych, tym 
razem stawia się na aktywność samych za-
interesowanych. Dziś nikt ręki z jałmużną 
nie wyciąga. 

 Wiadomo, że praca jest człowiekowi 
niezbędna nie tylko ze względów ekono-
micznych, ale i psychicznych. Skoro jednak 
zakładamy, że inwalida to człowiek niepeł-
nosprawny i skoro działamy dla jego dobra, 
dlaczego chcemy, by pozostawał nędza-
rzem? Praktycznie inwalida nie ma szans 
osiągnięcia takiej satysfakcji finansowej ze 
swej pracy, jak zwykły pracownik, a więc 
siłą rzeczy będzie zawsze uboższy. Dobre 
zarobki grożą utratą renty.

Twórcom przepisów ustanawiających 
tę zależność zabrakło wyobraźni, co jest 

bardzo widoczne w obliczu faktu, że koszty 
utrzymania inwalidy są często wyższe niż 
jego możliwości finansowe. Dlaczego? To 
oczywiste: zarówno w pracy, jak i w życiu 
codziennym potrzebuje specjalnych sprzę-
tów i usług. 

Wielu ludzi daremnie latami oczekuje 
na pracę, ludzi wykształconych, chcących 
pracować i dzięki temu – żyć normalnie. 
Myślę tu o takich ludziach, którym kalec-
two nie odebrało całkowitej sprawności, 
a tylko ją ograniczyło. Jeśli komuś udaje 
się dostosować do swoich ograniczeń, to 
można w tym wypadku mówić już nie tyle 
o niepełnosprawności, ile o inności czło-
wieka. Jakże często myli się różne stopnie 
inwalidztwa i jednakowo ocenia możliwo-
ści kaleki i człowieka cierpiącego – ubez-
własnowolnionego swym kalectwem.

Bariery spowodowane brakiem wy-
obraźni i dobrej woli czynią z wielu ludzi 
więźniów we własnych domach. Brak sprzę-
tu rehabilitacyjnego i wielu innych rzeczy. 
Poza wszystkim jednak – brak miłości bliź-
niego. Miłość, cóż za śmieszne słowo! 

Musimy więc poszukać innego malarza, 
bardziej współczesnego: poprawi ten nie-
aktualny wizerunek jałmużnika. Najlepiej 
go odmaluje w interwencyjnym reporta-
żu telewizja, wszak lubimy się wzruszać. 
Na nowym obrazie będzie siedział w przy-
drożnym rowie, skrzywiony cierpieniem, 
zniechęcony, bo jak tu liczyć na wsparcie. 
Kartkę schowa do kieszeni, bo i tak nikt nie 
przeczyta. Drogą popędzi na zdrowych no-
gach tłum, raz po raz tylko ktoś rzuci po-
gardliwie spojrzenie, litosne w najlepszym 
razie.

W redakcji rozdzwonią się telefony. 
Wpłyną datki na konto nieszczęśnika. Tyl-
ko kto da tę jałmużnę? Najczęściej ci, którzy 
sami niewiele mają. 

Słowo „jałmużna” może budzić różne 
emocje. W tradycji judejskiej nazywano ją 

„sedeka” – co znaczy również sprawiedli-
wość. Zaś Ewangelie na określenie jałmuż-
ny używają słowa „eleemosyne”, czyli miło-
sierdzie. 
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Nadredaktor naczelna naszego „Mer-
kuriusza” oczekuje tekstu okolicznościowe-
go na piknik lotniczy, organizowany przez 
Rotary Club w Bednarach dla pozyskania 
środków na aparaturę medyczną służącą 
kardiochirurgii dziecięcej. Dla felietonisty 
jest to jak namawianie Casanovy do mo-
nogamicznego, sakramentalnego małżeń-
stwa, konkordatowego jak najbardziej. Ale 
z naczelnymi to nawet sam markiz de Sade 
nie poradzi, co robić... 

Wielka akcja dobroczynna to jest cał-
kiem duży problem umysłowy. Pewien pu-
blicysta wyraził bliskie moim odczucia od-
noszące się, co prawda, do akcji Owsiaka 
Jerzego, znanego celebryty i showmana, 
wielce skutecznego w pozyskiwaniu środ-
ków na szlachetne cele od ludności, zwłasz-
cza od „tej dzisiejszej młodzieży”. 
Kiedy Owsiak uzbierał kolejny raz 
dużą kasę na sprzęt do ratowania 
życia dzieci, słusznie chwaląc go 
publicysta ten wyznał, że wolałby 
jednak, aby te środki nie były nie-
zbędne dzieciom polskim. I żeby 
Owsiak mógł bez wyrzutów su-
mienia zbierać pieniądze dla dzie-
ci z Ugandy albo z Etiopii, gdzie 
nawet wody brakuje na co dzień. 
Makabryczny kontekst tej opinii 
jest taki, że bieda dzieci w Polsce 
ma jeden z najwyższych w Unii 
Europejskiej poziom i zasięg. 

Bardzo przywiązany jestem 
do kojarzącego się z kontrkulturową re-
wolucją lat 60. (Make Love Not War) hasła 

–  „Wszystkie dzieci są nasze”. Pomoc, opie-
ka, wsparcie, ochrona najsłabszych, a dzie-
ci ex definitione są najsłabsze i trudno im 
przypisać za to sprawczą „winę”, to w zasa-
dzie podstawowy sens i cel istnienia tzw. 
zorganizowanego społeczeństwa, wła-
dzy, prawa, instytucji. Silni bowiem i tak 
sobie poradzą. Problem, który pokazał się 
w związku z Owsiakową akcją brzmi: spo-
łeczny system gwarantowanych świadczeń 
czy indywidualna dobroczynność? 

Koncept, że leczenie (ratowanie) śmier-
telnie chorych dzieci, acz nie tylko ich, ma 
zależeć od dość swobodnych, indywidual-
nych decyzji darczyńców – jest nie do znie-
sienia. Bo nie gwarantuje prawa do życia 
(ratowania i leczenia ratującego życie), 
które w demokratycznym społeczeństwie 
powinno być mniej więcej sprawiedliwie 
dostępne. Albo ono jest systemowo gwa-
rantowane i realizowane, albo go nie ma 
jako prawa – gdy ratowanie życia to funk-
cja losowych decyzji darczyńców. W kraju, 
gdzie nierzadka jest konieczność oczekiwa-
nia miesiącami, z braku pieniędzy, na decy-
dujące o życiu lub śmierci operacje onko-
logiczne, to nie jest abstrakcyjne mędzenie. 

Czy to czekanie to nie jest soft-eutanazja 
na sporą skalę? 

Zaprowadzony u nas system społecz-
ny ma rosnąć na chciwości i agresywnym, 
rywalizacyjnym egoizmie indywidualnym, 
ale też grupowym. W medialnym narze-
czu nazywa się to eufemistycznie inaczej 
(np. efektywna gospodarczo konkurencyj-
ność). Ale dla najsłabszych bywa on mor-
derczy, dosłownie. W makabryczno-kary-
katuralnej formie przejawia się to tak, że 
drogocenna aparatura ratująca życie, na-
byta dzięki wysiłkowi społeczników mo-
bilizujących tysiące darczyńców jest wy-
korzystywana głównie… odpłatnie. Bo 
limity zabiegów medycznych w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego, czyli sze-
roko i sprawiedliwie dostępnych, zostają 

bardzo szybko wyczerpane... Ci, którzy nie 
załapią się, muszą zapłacić. Co na to szla-
chetni darczyńcy? 

Te mocne słowa nie podważają sensu 
i wartości działalności dobroczynnej, hu-
manitarnej, filantropii itd. Tylko jak inten-
cjonalnie ona się ma do systemu świad-
czeń publicznych? Ma go wspierać czy 
wypierać? Obecnie się nawzajem osłabia-
ją, bo dysponenci syte-
mu publicznego robią, 
co mogą, by go okro-
ić, skomercjalizować 
i przerobić na szereg 
geszeftów. To obniża 
zaufanie darczyńców, 
których ofiarność nie 
jest po to, by zasi-
lać prywatne biznesy. 
Ono by urosło, gdyby 
system świadczeń pu-
blicznych był stabilny, 
wiarygodny, spraw-
nie zarządzany. 
W t e d y  b y ł o -
by wiadomo, 
gdzie i po co 
warto go wes-
przeć ofiarno-

ścią z zewnątrz, której efekty nie zostaną 
zmarnotrawione albo podpieprzone. 

Żaden system nie zastąpi dobroci em-
patycznego serca. Co by nie wygadywali 
świeżo nawróceni neoliberałowie – czło-
wiek i społeczeństwo w ogóle na altruizmie 
jest ufundowane. Poglądy, że świat ludzki 
jest oparty na egoistycznym interesie, dzia-
łaniu dla zysku itd., to spadek propagan-
dy lat 90. W ramach resocjalizacji ludności 
głosiła ona, że wszelki altruizm i postawy 
prospołeczne to skompromitowany prze-
żytek komunizmu. Należy go więc wypa-
lić w umysłach do kości (czaszki). A podsta-
wową, i najlepszą, formą bytu społecznego 
jest spółka z o.o., ostatecznie SA.

Tymczasem nawet durne robale są al-
truistyczne, mrówy albo pszczoły, choć 

tylko instynktownie. Drzewa się 
komunikują i ostrzegają o zagro-
żeniach. U ogoniastych, czterołap-
nych nauki empiryczne odkryły 
neurony lustrzane, umożliwiające 
empatię, odpowiedzialne za reak-
cje i działania nieegoistyczne, bez-
interesowne. Psychologia ewolucyj-
na dowiodła, że altruizm warunkuje 
przetrwanie i rozwój społeczny 
w dłuższym okresie czasu, itd. 

Ale odpuśćmy oświecenie pu-
bliczne – w wielkodusznej ofiarności 
na rzecz innych najfajniejsze jest to, 
że obdarowujący czuje się jeszcze 
lepiej niż obdarowywany. Bo żeby 

dać, trzeba mieć, i nie chodzi o to – ile, lecz 
o gotowość dzielenia się. Nieważne – burżuj 
czy biblijna wdowa i jej grosz… Zwykły czło-
nek społeczeństwa konsumpcyjnego, żyjący 
dla wydawania kasy w supermarketach na 
kolejne gadżety, które wyrzuci, kiedy tylko 
pojawi się coś modniejszego, nie może mieć 
o tym pojęcia.  

Lech Mergler

System 
czy 

empatia?
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Lata dwudzieste XX wieku to rozwój 
Polski niepodległej. Już w 1919 roku otwo-
rzył swe podwoje Uniwersytet Poznański, 
a w marcu 1920 roku Zjazd Delegatów To-
warzystw Kupieckich wystąpił z propozycją 
utworzenia w Poznaniu targów. 

O prawo do zorganizowania pierwszej 
takiej stałej imprezy walczyły cztery miasta: 
Lwów, Gdańsk, Warszawa i Poznań. Pozna-
niacy mieli najsilniejsze atuty – posiadali do-
świadczenie w organizowaniu podobnych 
przedsięwzięć oraz odpowiednie miej-
sce. Powołano do życia Komitet Wystawy 
na czele z prezydentem miasta Jarognie-
wem Drwęskim, który po pokonaniu spo-
rych trudności doprowadził do otwarcia 
28 maja 1921 roku Targu Poznańskiego. To 
ważna data w kalendarzu poznaniaków, dla 
których Targi są symbolem wielkości nasze-
go miasta. 

 Wielkie przedsięwzięcie powiodło się 
mimo trudności organizacyjnych. Stolica 
Wielkopolski stała się gospodarzem wyda-
rzenia o charakterze krajowym. 

Pierwszym dyrektorem Targów został 
Mieczysław Krzyżankiewicz. Targ Poznań-
ski wzorowany był na targach lipskich. Zaj-
mował 2.000 m2 powierzchni, a ulokowa-
ny został w okolicy Wieży Górnośląskiej 
oraz w trzech szkołach usytuowanych 
w różnych rejonach miasta. Tysiąc dwu-
stu wystawców było z imprezy bardzo 
zadowolonych.

Sytuacja diametralnie zmieniła się 
w roku 1927 roku, gdy Targi zostały przy-
jęte do Związku Targów Międzynarodo-
wych. Pobudowano wówczas ponad sto 

pawilonów i zmodernizowano już istnie-
jące, a w 1929 roku uroczyście otwarto 
pierwszą Powszechną Wystawę Krajową.

Targi wciąż się rozwijają, zmieniają for-
mułę i charakter – mówi prezes Andrzej Byrt 

– naszym celem w tym roku będzie przygoto-
wanie wydarzeń targowych tak, aby wystaw-
cy i zwiedzający wynieśli z nich jak najwięcej 
korzyści. Naszym potencjałem jest przestrzeń 
i doświadczenie, ale nade wszystko dynami-
ka i innowacyjność, napędzane wyobraźnią 
i kreatywnością niezwykle kompetentnego 
zespołu młodych współpracowników. 

Tegoroczne obchody jubileuszu Targów 
to wiele ciekawych wydarzeń rocznicowych 
zaplanowanych na cały rok. Uroczyste kon-
certy muzyki poważnej z udziałem władz 
naszego kraju i miasta Poznania, koncerty 
dla poznaniaków i klientów Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich z gwiazdami 
muzyki polskiej w roli głównej. Na uroczy-
stości rocznicowe w połowie czerwca przy-
jedzie do Poznania Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Będzie on gościem uroczy-
stego odsłonięcia tablicy przed Wejściem 
Wschodnim, upamiętniającej wydarzenia 
Czerwca 1956 roku.

Obecnie przygotowywana jest ścieżka 
historyczna prowadząca po zabytkowych 
pawilonach. Z okazji jubileuszu został wy-
bity specjalny medal, którym Targi honoru-
ją długoletnich współpracowników.

Przed nami wiele ciekawych wyda-
rzeń. Mamy nadzieję, że poznaniacy będą 
mieli niejedną okazję do świętowania ra-
zem z Międzynarodowymi Targami Po-
znańskimi. 

„Jak powiedziała jedna z żon 
Artura Millera, znanego drama-
turga amerykańskiego: »Wiek – 
to nie powód, żeby się zesta-
rzeć«. MTP będą miały w tym 
roku 90 lat. To dla nas czas, by 
zademonstrować naszą pasję 
w działaniu” – mówi Andrzej 
Byrt, prezes Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich.

Dynamiczny 
dziewięćdziesięciolatek





Jestem motoszybowcem

Fregata 
Najpełniej spośród wielu typów statków powietrznych gwarantuję 

bezpieczeństwo, komfort i ekonomikę lotu, łatwość uzyskania 

uprawnień do pilotowania oraz szeroką gamę możliwości  

od edukacji do rekreacji.
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