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Marek Zaradniak

KRZYSZTOF KLENCZON 
I TRZY KORONY
(NIE) PRZEJDZIEMY  
DO HISTORII

Zmarły 7 kwietnia 1981 roku Krzysztof Klenczon był jedną z najcie-
kawszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej ery big beatu. Kojarzymy 
go z Czerwonymi Gitarami, gdzie jego ówczesne przeboje były znacz-

nie ostrzejsze, bardziej rockowe, 
niż to co proponował Seweryn 
Krajewski. Po rozstaniu z Czer-
wonymi Gitarami Klenczon zało-
żył grupę Trzy Korony, z którymi 
wylansował takie przeboje, jak 

„Dziesięć w skali Beauforta”, „Port” 
czy mający przekorny, trochę pro-
wokacyjny tytuł „Nie przejdziemy 
do historii”. A jednak choć dzieje 
zespołu były krótkie, bo przecież 
z czasem Klenczon wyjechał na 
stałe do USA, gdzie zmarł w wyni-
ku wypadku, Trzy Korony przeszły 
do historii. Sprawiło to brzmienie 
zespołu – ostra, rockowo prowa-
dzona gitara lidera i charaktery-

styczny dźwięk gitary hawajskiej, zwanej też slide guitar. Minęły lata 
i koledzy Klenczona zebrali się, by nie tylko odświeżyć pod względem 
technicznym znane wcześniej utwory, ale również dołożyć dwa nowe. 
Nagrane przed laty „Droga pełna słońca” i „Popatrz prawdzie w oczy” 
mają nowe ścieżki dźwiękowe dograne do głosu Klenczona. Taki eks-
peryment okazał się niezwykle interesujący, a jednocześnie prowoku-
jący do wspomnień i pytania, jak dziś rozwinąłby się talent Klenczona,  
gdyby nie tragiczny wypadek.PO
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IRON MAIDEN
FROM FEAR TO ETERNITY.  
THE BEST OF 1990-2010 

Metalową brytyjską grupę Iron Maiden gościliśmy w Poznaniu nie 
raz. Podwójny album zawiera największe jego przeboje powstałe w minio-
nym dwudziestoleciu. Te krążki są więc zarówno okazją do wspomnień dla 
starszych fanów, jak i poznania historii rocka przez młodszych sympaty-
ków zespołu. To kwintesencja ośmiu ostatnich albumów studyjnych, bę-
dąca kolejną po wydanej dwa lata temu płycie „Somewhere Back in Time” 
kompilacją utworów tego 
zespołu. Wśród wiecznie 
żywych kompozycji, jakie 
znajdują się na tym krążku, 
są również te pochodzące 
z listy aktualnej trasy kon-
certowej „The Final Frontier 
World Tour”. Przeboje takie, 
jak „Fear Of The Dark”, „The 
Wicker Man”, „Blood Bro-
thers” czy „Dance Of Death”, 
znalazły się obok najnow-
szych klasyków – „El Do-
rado” i zniewalająco suge-
stywnego „When The Wild 
Wind Blows”. Nowy album 
to również utwory znane 
z singli:  „Holy Smoke” i „Be Quick Or Be Dead”, jak również progresywne, 
lecz skłaniające do refleksji utwory „Afraid To Shoot Strangers”  i „For The 
Greater Good Of God”. Wreszcie krążki te ukazują rozwój zespołu. Pozwa-
lają spojrzeć na to, jak ewoluowało brzmienie, jak powstawały utwory nie-
co dłuższe i posiadające rozbudowaną linię melodyczną. Krótko mówiąc 
znakomita lekcja historii rocka.

KORNELIUSZ PACUDA 
DROGI DO NASHVILLE

Wszystkim sympatykom tej muzyki warto polecić 
wydany właśnie audiobook polskiego propagatora co-
untry i pomysłodawcy oraz przez wiele lat głównego 
animatora mrągowskiego festiwalu Korneliusza Pacu-
dy „Drogi do Nashville”. Gdy osiem lat temu rzecz uka-
zała się w wersji papierowej, szybko zniknęła z półek. 
Teraz mamy audiobook czytany przez autora. Uboga-
cają go liczne nagrania archiwalne. Barwnej opowieści 
towarzyszy 150 piosenek. Jako wprowadzenie do mu-
zyki country Pacuda proponuje m.in. pochodzące z lat 
dwudziestych minionego stulecia nagranie skrzypacz-
ki Samanthy Bumgarner  „Cindy In The Meadows”. Na-
rodziny muzyki hillbilly ilustrują m.in. takie tematy, jak 

„I Love You Beacause” Elvisa Presleya czy „Can The Circle 
Be Unbroken” w wykonaniu The Carter Family. Zresz-
tą tej jednej z najsłynniejszych rodzin artystycznych 
USA Pacuda poświęcił też sporą część rozdziału „Szlifowanie diamentów”, 
w którym mowa jest również o początkach kariery Jimmie Rodgersa. 

Nie wszyscy wiedzą, że legendarny, pochodzący z Oklahomy Gene 
Autry zanim pochłonęło go śpiewanie, był radiotelegrafistą. O tym dowia-
dujemy się m.in. z rozdziału „Mikrofon i ekran – górale i kowboje” ilustro-
wanego takimi piosenkami  Gene Autry’ego, jak „You Are My Sunshine”. 

Ale kowboje także grali i grają tę muzykę i w ten sposób narodził się 
western swing, którego reprezentantami są m.in. Tex Williams z przebojem 

„Smoke, Smoke, Smoke That 
Cigarette” z roku 1947 i Bob 
Wills z przebojem „Time Chan-
ges Everything” z roku 1940. 
O tym, jak stolicą country sta-
ło się Nashville i jak przycią-
gało poszczególne gwiazdy, 
opowiada rozdział „Nashville 
rośnie w siłę”, a jego muzycz-
ną ilustracją jest muzyka hon-
ky tonk blues i przebój nieza-
pomnianego Ernesta Tubba 

„It’s Been So Long Darling”. 
Nie zawsze życie gwiazd 

muzyki country układało się 
pomyślnie. Niektórzy, jak Hank 
Williams, w wyniku przedaw-
kowania alkoholu i narkoty-
ków odchodzili przedwcześnie. 

Hank miał tylko trzydzieści lat, ale  to jego piosenek jest na tym krążku 
najwięcej. Słuchamy ich przez ponad 70 minut, ale też Williams był jedną 
z największych gwiazd Ameryki lat czterdziestych i pięćdziesiatych. 

Zaiste cały audiobook to niezwykła lekcja historii muzyki amerykań-
skiej i warto po niego sięgnąć.  

Całość trwa ponad 11 godzin. Wysłuchanie tego od razu jest niemoż-
liwe i niezdrowe. Dlatego proponuję podzielić sobie na osiem części, bo 
tyle ma rozdziałów to wydawnictwo.
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Z prezesem KKS Lech Poznań Andrze-
jem Kadzińskim rozmawia Krzysztof 
Ratajczak

 Jaka jest różnica między 
typowym biznesem, tj. produkcją 
sprzętu AGD, a piłką nożną? Mecha-
nizmy wydają się podobne, ale piłka 

to show-biznes. Ma Pan do czy-
nienia z kapryśnymi menadże-
rami, piłkarzami. Otacza Pana 
świat mediów. Jak sobie z tym 

poradzić?
Zdążyłem się już przyzwyczaić, 

bo trochę lat minęło, ale na początku 
było bardzo ciężko. Pracując w prze-

myśle działa się według pewnego 
standardu, pewnych procedur, które 

tworzą plan biznesowy. Jest to w miarę 
przewidywalne, bo rynek jest przewidy-

walny. Można, robiąc dobre badania ryn-
kowe, przewidzieć, co się zdarzy za pół 
roku, a czasem i w perspektywie kilku lat. 
W Lechu natomiast świat był postawiony 
do góry nogami, ponieważ budowaliśmy 
drużynę od podstaw. Drużynę, która skła-
dała się z zawodników Amiki Wronki i Le-
cha Poznań, jak również, w dalszym etapie, 
zawodników pozyskanych z innych klubów. 
Chcąc ją wzmocnić podpisaliśmy umowę 
ze znanym trenerem, który miał na swo-
im koncie wiele sukcesów, ale w tamtym 
momencie nikt z nas nie wiedział, jak to 
wszystko będzie funkcjonowało, nie mie-
liśmy gotowej recepty na sukces.

Piłkarze, otoczenie, dziennikarze, tele-
wizja – to jest zupełnie inny świat niż ten, 
z którym na co dzień miałem do czynienia 
pracując w branży AGD. Po wygranym me-
czu wszyscy od profesora do robotnika cie-
szą się z sukcesu, a jak mecz kończy się po-
rażką, to od góry do dołu płaczą i narzekają. 
Sport jest nieprzewidywalny. Najlepsza ka-
drowo drużyna nie gwarantuje sukcesu 
sportowego, czego przykładem jesteśmy 
my sami. W zeszłym roku my i całe środowi-
sko mówiło, że mamy drużynę na Mistrza 
Polski. Ostatecznie skończyliśmy na piątym 
miejscu. Życie okazało się brutalne.

 Tak, nadzieje były wielkie. 
Piłka rządzi się swoimi prawami. Mecze, 

których nie powinniśmy przegrać – prze-
graliśmy, a te, których nie powinniśmy 

remisować – zremisowaliśmy. Wielu spo-
tkań nie udało nam się wygrać na własnym 
boisku przy ogromnym dopingu. Poprzed-
ni sezon jest już rozdziałem zamkniętym, 
historia pisze nowe karty. Dziś znów wal-
czymy o europejskie puchary.

 Panie Prezesie, mówiliśmy 
o nieprzewidywalności w piłce, ale chy-
ba udaje się to wszystko fajnie skom-
pensować, bo niemal w każdym ran-
kingu, poczynając od oglądalności 
telewizyjnej meczów z udziałem pol-
skich drużyn, Lech jest na pierwszym 
miejscu. Jeśli chodzi o wielkość przy-
chodów – Lech na pierwszym miejscu. 
Może po tym sezonie będzie gorzej, bo 
nie gramy w pucharach, a to zawsze jest 
duży zastrzyk finansowy.

Sport jest nieprzewidywalny, ale my 
klub, z punktu widzenia jego finanso-
wania i funkcjonowania, traktujemy jak 
przedsiębiorstwo. Prowadzimy czytelną 
politykę i strategię na wiele lat do przodu, 
eliminując niepotrzebne ryzyko. Przykła-
damy bardzo dużą wagę do dbałości o na-
szych sponsorów i partnerów, gdyż to oni 
są gwarantem stabilności finansowej klu-
bu. Oni wiedzą, że nasz herb jest bardzo 
cennym znakiem. Mogliśmy to zaobser-
wować w czasie gry Lecha w Lidze Europy, 
kiedy sympatycy największych piłkarskich 
marek w Europie mówili o Lechu, jak rów-
nież o Poznaniu, „Let’s all do the Poznań”. 
Powiedzonko to, które na stałe zagościło 
wśród kibiców Manchesteru, jest przykła-
dem tego, jak wielką promocją dla miasta 
był nasz udział w europejskich pucharach. 
Okazuje się, że biegając z piłką po europej-
skich boiskach zbudowaliśmy pewien po-
ziom postrzegania marki Poznania przez 
klub, przez sport. Tego nie da się przeliczyć 
na pieniądze. 

 Czy miasto docenia Państwa 
wkład w promocję?

Miasto wspiera nas na tyle, na ile może. 
Mamy świadomość tego, że Lech nie jest 
jedynym klubem w Poznaniu, dlatego nie 
może być tak, by miasto wszystkie pienią-
dze, jakie ma na rozwój sportu, przeznacza-
ło na Lecha. Mamy przecież i siatkówkę, ko-
szykówkę, żużel, jest Warta Poznań. 

 Część środowiska sportowe-
go zazdrości Lechowi i są takie głosy, że 

Chcemy grać
w Eurolidze
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sport

byłoby im lepiej, gdyby Lech wszystkie-
go nie pochłaniał? Czy słyszał Pan takie 
opinie?

Gdyby działacze innych dyscyplin znali 
nasze przychody i poziom wsparcia z mia-
sta, to by tego nie mówili. Podejrzewam, że 
udział miasta w ich przychodach jest dużo 
wyższy niż w naszych. Zawsze powtarzam, 
że każdy pieniądz otrzymany od miasta 
szanujemy. Są to dodatkowe środki, któ-
re przeznaczamy nie tylko na działalność 
pierwszej drużyny, ale również na wspar-
cie drużyn młodzieżowych. Za kwoty, któ-
re wpływają do Lecha, odwdzięczamy się 
dobrym marketingiem, który widoczny 
jest w Polsce i poza nią. Dziś analizowałem 
raport „Polska piłka” Press-Service. Jasno 
z niego wynika, że w artykułach w których 
występuje nazwa Poznań, górują artykuły 
sportowe o Lechu. 

 Państwo sami zrobiliście te 
badania?

Współpracująca z nami agencja robi to 
dość regularnie. Na tym przykładzie widać, 
że cała otoczka sportu w mieście przekłada 
się na to, że miasto jest bardziej znane. I to 
zjawisko wciąż rośnie.

 Byliście krajowym prekurso-
rem, jeśli chodzi o ustawienie pirami-
dy sponsorskiej. Zawsze podkreślaliście 
związek z kibicami. To stało się prioryte-
tem w działaniu Lecha pod Pańskim przy-
wództwem. Miło słuchać porównania, że 
Barcelona jest dumą Katalonii, Lech jest 
dumą Wielkopolski, ale trzeba to jesz-
cze umieć przełożyć na życie i Wam się to 
udało, bo z Lecha faktycznie Wielkopola-
nie mogą być dumni. Kibic też jest spon-
sorem, ale takim na dobre i na złe.

Od samego początku traktowaliśmy 
kibica jako naszego klienta. Kibice w tej 
piramidzie są dla nas absolutnie podsta-
wowym elementem, od którego wszyst-
ko się zaczyna. To dla kibiców staramy się 
przygotować produkt najwyższej jakości, 
co dotyczy w równym stopniu poziomu 
i atrakcyjności gry, jak również produktów 
dostępnych w naszych sklepach i punk-
tach partnerskich. Staramy się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom naszych sympa-
tyków, tworząc produkty, których oni po-
trzebują i które będą się im podobać. W cią-
gu sezonu przygotowujemy dwie kolekcje 
odzieży i gadżetów, a każdej z kolekcji to-
warzyszy specjalny katalog. W naszych ko-
lekcjach znajdziecie Państwo coś dla pań 
i panów, ale też śpiochy dla niemowląt 
i różne inne kibicowskie gadżety. Dzięki 
temu, że tak często zmieniamy kolekcje, 
udało się nam wyeliminować podróbki, 
które w przeszłości można było dostać na 
każdym bazarze. Współpracujemy z kibi-
cami, którzy mają świadomość, że kupując 
oryginalne produkty wspierają klub, a my 

mamy świadomość tego, że bez kibiców 
nie osiągniemy sukcesu. Możemy przygo-
tować najlepszą kolekcję odzieży i gadże-
tów, ale na nic się to zda, jeżeli nasz sklep 
będzie świecił pustkami. 

 Nie obawiacie się tego, że 
Warta wykorzystuje Wasze pomysły na 
pozyskiwanie kibiców?

Faktycznie, trochę nas podpatrują. 
Będziemy się starać o to, aby być zawsze 
o krok przed nimi. Oni są na dorobku, a my 
mimo wszystko pracujemy tutaj już pięć 
lat, dokładnie od czerwca 2006 roku. Mamy 
niezbędne doświadczenie, aby sprostać 
czekającym na nas wyzwaniom. Konku-
rencja zawsze zmusza do wysiłku. Oczywi-
ście należy zdać sobie sprawę z tego, iż oni 
mają inną filozofię na prowadzenie klubu 
i pozyskiwanie kibiców. Moim zdaniem nie 
jest sztuką zapełnić 40-tysięczny stadion 
rozprowadzając darmowe wejściówki, ale 
na dłuższą metę nie da się w ten sposób 
prowadzić biznesu.

 Lech był pierwszym klubem 
sportowym w Polsce. który sam za-
czął zarabiać pieniądze nie tylko na 
piłce. Nadal jesteście na fali w tym 
względzie?

Staramy się cały czas wdrażać w życie 
nowe pomysły. Jednym z nich jest karta 
kibica, która oprócz tego, że identyfikuje 
kibica i pozwala mu wejść na stadion, po-
siada również opcję bankową typu pre-pa-
id. Już dziś kibice, którzy posiadają karnet 
lub bilet na mecze Lecha, otrzymują gra-
tyfikację z tytułu zebranych punktów, jak 
również zniżki na zakup karnetu pod wa-
runkiem jego systematycznego nabywania. 
O pełnej funkcjonalności karty będziemy 
mogli się przekonać po całkowitym odda-
niu stadionu. Wówczas będzie można za jej 
pośrednictwem zapłacić za usługi gastro-
nomii oraz wszelkie inne produkty dostęp-
ne na stadionie. 

 Zaczyna się dla Was nowa epo-
ka, bo przejmujecie zarządzanie stadio-
nem. Może będziecie musieli stać się 
też agencją artystyczną, żeby w dniach 
niemeczowych wszystko tutaj tętniło 
życiem...

Dużymi krokami zmierzamy do tego, 
aby stać się operatorem w najbliższym 
czasie, wszystkie ustalenia wstępne są po-
czynione. Natomiast nie ma to nic wspól-
nego z klubem. Jako operator będziemy 
przykładać dużą wagę do tego, by stadion 
funkcjonował nie tylko w dni meczowe, 
by organizowane były tu również imprezy 
o charakterze pozasportowym. 

 Konsorcjum Lech-Marcelin 
Management ma również generować 
zyski dla klubu, na działalność klubo-
wo-sportową także z tych imprezm, któ-
re zaproponuje jako operator?

Utrzymanie tego obiektu jest kosztow-
nym przedsięwzięciem. Póki co zadaniem 
konsorcjum jest tak maksymalizować przy-
chody, aby pokrywać koszty, w tym czynsz 
dla miasta i nie generować strat.

 Czynsz jest już nawet 
ustalony…

Jest to stała opłata, ale jest również 
szereg opłat zmiennych, które powodu-
ją, że koszt dla operatora będzie wyższy. 
Na to trzeba zarobić. Jedynym dostawcą 
tych pieniędzy nie może być klub tylko 
dlatego, że tu będzie mieszkał. Będzie-
my potrzebowali innej jakości pracy i no-
wych pracowników, ponieważ zarządza-
nie powierzchniami komercyjnymi to nie 
to samo, co zarządzanie marketingiem 
sportowym. 

 Czy na dziewięćdziesięciole-
cie klubu Pana zdaniem Lech awansuje 
do Ligi Mistrzów?

Za nami przeciętny sezon, myślę tu 
przede wszystkim o naszych występach 
w polskiej ekstraklasie, ale udało się nam 
utrzymać drużynę w niemal nie zmienio-
nym składzie. Moim zdaniem mamy ze-
spół, który ma potencjał do tego, żeby 
na pewno grać w Lidze Europejskiej, co 
jest naszym priorytetem. Nieoceniona 
jest możliwość korzystania z doświad-
czeń innych klubów przy takich meczach, 
jak również spotkań z przedstawicielami 
UEFA podczas rozgrywek Ligii Europej-
skiej. Nie bez znaczenia są również pienią-
dze, jakie otrzymuje się za grę w europej-
skich pucharach. Dziś to już nie jest tak, że 
się dostaje dla przykładu dziesięć tysięcy 
euro za jakiś mecz. Dzisiaj ta Liga bardzo 
dobrze płaci. Poziom naszych zeszłorocz-
nych przychodów w dużej mierze zawdzię-
czamy dobrej grze w LE. Takich pieniędzy 
nie ma w polskiej ekstraklasie. Stała obec-
ność w europejskich pucharach, która jest 
naszym celem, pozwala na spokojne pla-
nowania budżetu i daje możliwość syste-
matycznego wzmacniania zespołu. Spirala 
zarówno kosztów, jak i przychodów może 
się normalnie kręcić. 

 Czyli nie idziecie na majstra, 
idziecie na czempiona?

To jest trudna droga, ale jeżeli chce się 
znaleźć w gronie najlepszych, to kiedyś 
trzeba tę drogę pokonać, więc dlaczego 
mamy tego nie zrobić teraz? 

 Można to zrobić przed EURO! 
Sezon kończy się 6 maja. 10 maja trzeba 
oddawać stadiony na EURO.

Warunkiem gry w Lidze Mistrzów jest 
zdobycie Mistrzostwa Polski i to jest na-
szym celem w tym sezonie. Dziś o prawo 
gry w tych ekskluzywnych rozgrywkach 
walczy Wisła Kraków i ja jej życzę jak naj-
lepiej.  

fot. Maciej Ograbek
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Po trzyletniej przerwie motocykli-
ści wykonujący niesamowite ewolucje 
w powietrzu wrócili do Polski.

Zawody z cyklu FMX w naszym kra-
ju gościły w 2008 roku w Warszawie na 
Stadionie Dziesięciolecia, gdzie uświet-
niły jego oficjalne zamknięcie (ogółem 
są rozgrywane od dekady). Ted Sewell – 
dyrektor sportowy zawodów – nie zapomniał 
o wspaniałych polskich kibicach i postanowił ponownie zawitać 
do naszego kraju, tym razem do Poznania.

Aby wszystko mogło wystartować zgodnie 
z planem, potrzebny był ogrom-
ny w ys i łek 

obsługi technicznej tego wydarzenia. Deszcz nie-
ustannie padający w stolicy Wielkopolski skutecznie 

utrudniał mozolne konstruowanie toru, na którym szaleli 
w sobotnią noc motocykliści, oddając skoki na średnią wyso-

kość 12 metrów. Przygotowanie Stadionu Miejskiego do zawo-
dów zajęło 11 dni. W tym czasie na murawę wwieziono 12 tysię-
cy ton ziemi, położono 5 km kabli elektrycznych i zamontowano 
oświetlenie o mocy 4 MW. „Nigdy dotychczas nie budowaliśmy 
toru na stadionie piłkarskim. Daje to szanse fanom na oglądanie 

trików z małej odległości” – powiedział Dane Herron, konstruk-
tor poznańskiego toru. 

6 sierpnia na Stadion Miejski przy ulicy Bułgarskiej przyjecha-
ło 12 najlepszych zawodników freestyle motocrossu na świecie. 
Wśród plejady gwiazd z serii Red Bull X-Fighters zabrakło jedynie 
Norwega Andre Villi (dotychczasowego lidera klasyfikacji gene-
ralnej),  który podczas kwalifikacji w przeddzień zawodów złamał 
nogę. 

O godzinie 20:50 impreza ruszyła wraz z głośnym rykiem jed-
nośladów przy dopingu 40 tysięcy ludzi. Pierwszym punktem 
programu było oficjalne przedstawienie zawodników. Następnie 
z wypiekami na twarzach fani oklaskiwali freestylowców podczas 
pierwszej rundy, w której tylko dwóch motocyklistów spośród naj-
słabszej szóstki z kwalifikacji przechodzi do drugiego etapu. Na-
stępnie walczą oni w pojedynkach jeden na jednego z najlepszą 
szóstką z kwalifikacji. Każdy zawodnik zalicza jeden przejazd, za-
wodnik uplasowany niżej startuje jako pierwszy. Panel pięciu sę-
dziów, którym przewodniczy sędzia główny, ocenia według na-
stępujących kryteriów: różnorodność trików, stopień trudności 
i wykonanie, styl, wykorzystanie toru, widowiskowość i reakcja 
widzów. Za pierwsze miejsce przyznawane jest sto punktów, za 
drugie osiemdziesiąt, za trzecie sześćdziesiąt pięć, aż do pięciu 
punktów za dwunaste miejsce. 

Po drugiej rundzie poznaliśmy pary półfinałowe: Javier Vil-
legas & Dany Torres oraz Eigo Sato & Nate Adams. Ostatecznie 
rywalizację wygrał Amerykanin Nate Adams, który zaprezen-
tował najbardziej poprawnie techniczny przejazd. Na drugim 
miejscu uplasował się Hiszpan Dany Torres, który zaskarbił 
sobie serca publiczności różnorodnością trików i łączeniem 
ich podczas jednego skoku. Trzecia lokata przypadła 

X-fighters

Dariusz Buda

Red Bull  
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Japończykowi Eigo Sato. „Waleczny samu-
raj”, jak jest określany, pokazał, że brawura 
to jego drugie imię, dał z siebie wszystko 
zapominając o „książkowym” wykonywaniu 
ewolucji. Podczas dwóch godzin zawodów 
oprócz rywalizacji sportowej mogliśmy zo-
baczyć Adama Małysza, który pilotował sa-
mochód terenowy skaczący po usypanych 
skarpach, oraz występ muzyczny arty-
sty pod pseudonimem Gooral. Kto zosta-
nie zwycięzcą tegorocznej serii, okaże się 
17 września w Sydney. 

fot. Łukasz Borowicz

Aktualna Klasyfikacja Generalna
 Riderzy Nar. Suma pkt. 

1 Nate Adams USA 365
2 Dany Torres ESP 325
3 Andre Villa NOR 270
4 Blake Williams AUS 215
5 Eigo Sato JAP 180
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Z prezydentem miasta Leszna Toma-
szem Malepszym rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 W rankingu samorządów opu-
blikowanym przez Rzeczpospolitą w ka-
tegorii miast na prawach powiatu Leszno 
awansowało w stosunku do ubiegłego 
roku aż o siedemnaście pozycji. Dziś jest 
na trzecim miejscu za Poznaniem i Sopo-
tem. Proszę opowiedzieć o tym sukcesie.

Składa się na to kilka czynników. Po 
pierwsze konsekwentna realizacja strategii 
zrównoważonego rozwoju, w tym również 
finansowanie miasta zarówno ze środków 
unijnych, jak i z kredytów. Jest to kontro-
lowane zadłużanie, które pozwala rozwijać 
się, ale w sytuacji kryzysowej gwarantuje 
prawidłowe funkcjonowanie. W sukcesie 
tym pomogły głównie skuteczne aplikacje 
o środki unijne na modernizację drogi kra-
jowej nr 5, drogi wojewódzkiej 323. Jednak 
nasze inwestycje nie ograniczają się tylko 

do modernizacji układu komunikacyjnego 
miasta, ale również sięgają struktury spo-
łecznej. Budujemy nowe obiekty oświato-
we, sportowe oraz mieszkania socjalne. 

 Miasto Leszno wraz z powia-
tem leszczyńskim i Wyższą Szkołą Za-
wodową im. Jana Amosa Komeńskie-
go w Lesznie realizuje projekt „Rozwiń 
skrzydła w biznesie”. Proszę powiedzieć, 
do kogo on jest adresowany?

Przede wszystkim do mieszkańców 
miasta, ale również do mieszkańców byłe-
go województwa leszczyńskiego – powia-
tu kościańskiego, gostyńskiego, rawickie-
go, którzy chcą założyć własną działalność 
gospodarczą. Projekt kierowany jest też do 
absolwentów szkół samorządowych i po-
nadgimnazjalnych, jak i do szkół wyższych, 
również dla tych, którzy mają już określo-
ne doświadczenia zawodowe. Mogą to 
być też osoby bezrobotne. Precyzując, jest 
on dla osób, które przekonane są, że przy 
naszej pomocy finansowej i szkoleniowej 

podołają wyzwaniu, jakie daje im projekt, 
na który uzyskają maksymalnie 40 tysięcy 
złotych dofinansowania. Kwota ta jest bez-
zwrotna, a warunkiem otrzymania tej sumy 
są udokumentowane wydatki. Kontrolę na 
tym projektem ma Wydział Promocji i Roz-
woju. W osiemdziesięciu pięciu procentach 
projekt finansowany jest ze środków Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, resztę zapewnia miasto. Natomiast 
wspomniane przez Panią Starostwo Powia-
towe w Lesznie i Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa są partnerami tego przedsię-
wzięcia, ale nie współfinansują go. 

 Działania powyższe wchodzą 
w Lokalny Program Rewitalizacji Leszna 
przewidziany na lata 2010-2015, w któ-
rym duży nacisk położony jest rów-
nież na kulturę. Co w tym projekcie jest 
ważne?

Rzeczywiście kładziemy nacisk na kul-
turę, również na spuściznę materialną. 
Od trzech lat w budżecie miasta mamy 

Dla  
mieszkańców,  
dla gospodarki, 
kultury i przyrody…
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wygospodarowane przynajmniej pół mi-
liona złotych na wspomaganie właścicieli, 
których kamienice położone w centrum są 
pod opieką konserwatora zabytków. Posia-
damy czytelny regulamin dostępu do tych 
środków. Dzięki tej kwocie możliwa jest 
zmiana elewacji, wymiana okien i drzwi. 
W ten sposób poprawiamy estetykę śród-
mieścia. Drugim takim elementem jest 
przyjęcie planu miejscowego na rewitali-
zację Starówki, który zakłada przebudowę 
ciągu pieszo-jezdnego, jak również moż-
liwość adaptacji obiektów poprzemysło-
wych i zamianę funkcji niektórych obiek-
tów z usługowych na mieszkania. Bolączką 
każdego miasta jest dostęp do parkingów, 
dlatego plan zakłada także parking wielo-
poziomowy w centrum na kilkaset samo-
chodów. Mam nadzieję, że nasz inwestor 
będzie skutecznie ubiegał się o ten teren 
i wtedy problem zostanie w części roz-
wiązany. Jeśli chodzi o kulturę, to w Gale-
rii Goplana, która powstaje na terenach po 
byłych zakładach Goplany i Metalplastu, 
mają być sale kinowe, chcemy również, aby 
w tym obiekcie mieściła się multimedialna 
biblioteka. Mieszkańcy oczywiście chcie-
liby mieć również teatr, ale myślę, że dla 
miasta utrzymanie go byłoby sporym pro-
blemem. Sądzę, że nasz Miejski Ośrodek 
Kultury i Centrum Kultury i Sztuki zapew-
niają dobre warunki ciekawym przedsta-
wieniom z udziałem artystów z najwyższej 
półki. I na razie musimy się tym zadowolić.

 Wspomniał Pan o rewitaliza-
cji starych obiektów postindustrialnych. 
Czy macie Państwo jakiś projekt, który 
przewidywałby powstanie przemysłu? 

W obiektach w śródmieściu na pew-
no nie. Mamy natomiast koncepcję ada-
ptacji terenów po PKP. Chcielibyśmy, aby 
tam właśnie powstał nieuciążliwy przemysł. 
PKP się z tym zgadza, niestety są to plany 
na przyszłość, ponieważ w tej chwili barie-
rą są sprawy formalne. 

 Jak Państwo staracie się przy-
ciągnąć inwestorów do Leszna, co pro-
ponujecie przedsiębiorcom?

W tym roku będziemy mieli gotowe 
50 ha w tzw. Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. 
Budujemy też Inkubator Przedsiębiorczo-
ści, który będzie bardzo atrakcyjną ofertą 
dla przedsiębiorców, zwłaszcza że cena za 
metr kwadratowy sytuuje się w okolicy 70 
złotych. Nasze miasto się ceni, dlatego nie 
chcemy inwestora, który zatrudni nawet 
tysiąc osób w branży, w której nie wyma-
ga się wysokich technologii, tylko umiejęt-
ności manualnych. Leszczynianie nie ma-
rzą o pracy za 1.600 złotych. Mieliśmy już 
takiego inwestora i mu podziękowaliśmy. 
Usytuowanie Leszna sprawia również, że 
przyjeżdżają do nas mieszkańcy byłego 
województwa leszczyńskiego po różne 

usługi. Stąd wynika fakt, że w sferze usług 
pracuje więcej osób niż w przemyśle. 

 Rada Miejska Leszna zdecy-
dowała, że część pieniędzy, jakie zosta-
ły z ubiegłorocznego budżetu – dokład-
nie 500 tysięcy, przeznaczone będą na 
promocję miasta przez wyścigi na żuż-
lu, w tym na Finale Indywidualnych Mi-
strzostw Polski w tej dyscyplinie. Co da-
lej, jakie Państwo planujecie działania 
w związku z ogólnie znanym faktem, że 
prezes Unii Leszno Józef Dworakowski 
planuje odejść?

Przekonany jestem, że pan prezes do-
trzyma słowa i tak, jak się umówiliśmy, gdy 
obejmował tę funkcję, zostanie tak długo, 
jak ja będę prezydentem. (Śmiech). Rze-
czywiście nieprawdopodobne wydaje się 
to, że zespół, który w jednym roku zdo-
był tytuł Mistrza Polski, Mistrza Indywidu-
alnego Polski, Złoty Kask 
wywalczony przez Janu-
sza Kołodzieja i posiada 
trzeciego żużlowca świa-
ta – Jarka Hampla, ma zde-
cydowanie coraz mniej-
szą widownię. W związku 
z tym przychody są coraz 
mniejsze. Jako przyczynę 
tej sytuacji wskazuje się te-
lewizję. Pewnie jest w tym 
sporo racji, bo telewizja 
nie kompensuje utraty wi-
downi, tak jak to ma miej-
sce w przypadku innych 
gier zespołowych, jakimi 
są: piłka nożna, koszyków-
ka czy siatkówka. Średnia 
widownia na meczu żuż-
lowym jest dużo większa 
od tej na meczu piłkarskim, 
więc w tej sprawie jest coś 
do zrobienia przez władze 
polskiego żużla i władze 
klubu. Oczywiście nie za-
mierzamy odchodzić w tej 
sytuacji od współfinanso-
wania żużla. 

 Niektórzy pyta-
ją, czy kończyć z żużlem 
w Lesznie i czy nie ma 
przesytu tym sportem? 

Muszę przyznać, że pan prezes Dwo-
rakowski to przewidział. Na naszym sta-
dionie odbywają się takie imprezy jak: 
Mistrzostwa Polski, Grand Prix, Zimowe Mi-
strzostwa Świata. Z drugiej strony dostęp-
ność oglądania meczów żużlowych w te-
lewizji zmusza nas, by zastanowić się nad 
poprawą warunków na stadionie. 

 Za Państwem jedna z najwięk-
szych imprez w mieście – piąty już Pik-
nik Szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzy-
dła”. Na ile Leszno rozwija skrzydła? 

Pozostawiam to ocenie mieszkańców 
Leszna. Myślę, że stwarzamy takie warunki, 
które pozwalają nam wspólnie się cieszyć 
sukcesami czy to w skali miasta, czy indy-
widualnie, a Piknik Szybowcowy jest taką 
imprezą, która rzeczywiście nam się uda-
je. Mimo niezbyt łaskawej pogody zebrało 
się nas około 14 tysięcy, a niektórzy mówią, 
że 17 tysięcy.

 Leszno jest animatorem wod-
nego Szlaku Konwaliowego, jednego 
z najpiękniejszych w Polsce, a wyty-
czonego na terenie Przemęckiego Par-
ku Krajobrazowego. Co tam się teraz 
dzieje?

Złożyliśmy aplikację na środki potrzeb-
ne na promocję takich turystycznych i przy-
rodniczych atrakcji. Szlak Konwaliowy jest 
znany w Polsce, ale również powoli i w Euro-
pie. To ogromne dobrodziejstwo, że mamy 

taką piękną naturę. Próbujemy przywrócić 
jego wartość i funkcjonalność. Dzięki temu, 
że Marszałek Województwa Wielkopolskie-
go dofinansował most pomiędzy Jeziorami 
Osłońskim i Wieleńskim miłośnicy żeglugi 
bezkolizyjnie mogą przepłynąć ponad 40 
kilometrów tym malowniczym szlakiem. 
Na spływie, który organizujemy co roku, jest 
zawsze więcej chętnych, niż możemy przy-
jąć. Mamy też i inne atrakcje. Ja na przykład 
bardzo lubię jeździć rowerem przez te niziny, 
moreny i piękne lasy.  



10

hi
st

or
ia

Z profesorem Bogusławem Polakiem, dyrekto-
rem Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków 
Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, 
rozmawia Mariola Zdancewicz

 Od lat zajmuje się Pan dziejami Wiel-
kopolski. Historia naszego regionu wciąż jed-
nak jest pokryta szeregiem białych plam, które 
wymagają wypełnienia. Czym planuje się Pan 
zająć w najbliższym czasie?

Zamknęliśmy trzyletni etap badań nad wy-
branymi aspektami powstania wielkopolskiego 
i przystępujemy do kolejnego. Jest to ko-
nieczne, choć wciąż 
pokutuje pogląd, 
iż na temat tych 
n iez w yk le  waż-
nych wydarzeń nie 
da się powiedzieć 
już nic odkrywcze-
go. Rzeczywistość 
jednak pokazuje, że 
nie jest to prawdą. 
Możemy korzystać 
z nowych źródeł, do 
których wcześniej nie 
udało się dotrzeć. Waż-
ne jest, aby dokładnie 
spenetrować archiwa 
krajowe i zagraniczne. 
Dziewięćdziesiąta rocz-
nica powstania ożywiła 
środowiska lokalne i po-
kazała, że wciąż jest wie-
le materiałów i wydarzeń, 
które nie zostały dotąd za-
rejestrowane. Zmarły przed-
wcześnie profesor Antoni Czubiński uważał, że na-
leży podjąć nowy etap badań regionalnych. Tego 
rodzaju inicjatywy są już podejmowane, chociażby 
na Kujawach, w Wielkopolsce północnej i zachod-
niej. Pojawiają się ciekawe prace, które zwiastują 
powstanie poważnych publikacji. Dotąd mówiliśmy 
jedynie o obszarze kraju, natomiast istnieje również 
konieczność przebadania archiwów zagranicznych, 
akt zgromadzonych w Niemczech, Francji czy Wiel-
kiej Brytanii. W tym ostatnim kraju udało się nam 
odnaleźć dużą liczbę dokumentów. Są to materiały 
polityczne rządu brytyjskiego, a także misji alianc-
kiej w Polsce działającej w latach 1918-1920. Wi-
dać w nich fakt zaistnienia powstania wielkopol-
skiego na arenie międzynarodowej, szczególnie 
w materiałach opracowanych przez oficerów łącz-
nikowych z Anglii, Francji, Włoch, rzadziej Stanów 
Zjednoczonych, a także tych powstałych w trakcie 
przygotowań do konferencji pokojowej w Wersalu 
zwieńczonej pokojem z 28 czerwca 1919 roku. Są 
to spojrzenia z innej perspektywy, mocno zdystan-
sowane, co dla nas jest szczególnie ciekawe.

 Pański projekt otrzymał grant, który 
umożliwia dalsze prowadzenie badań. Proszę 
powiedzieć czym to zaowocowało? 

Przede wszystkim została opracowana uzu-
pełniona lista strat powstania. Profesor Wiesław 

Olszewski i doktor Łukasz Jastrząb ustalili prawie 2300 nazwisk 
ofiar przy wcześniej poznanych zaledwie 1700 osobach. Różnica 
jest ogromna. Po ukazaniu się książki nastąpił odzew rodzin i ba-
daczy regionalnych, którzy przesłali wiele uzupełnień i poprawek. 
W ten sposób pojawiła się potrzeba drugiego wydania monografii, 
uzupełnionej wstępem napisanym przez ś.p. Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Lecha Kaczyńskiego. Następnie przeanalizowaliśmy po-
nad czterdzieści poważniejszych bojów powstańczych. Powstało 
interesujące kompendium wiedzy na ten temat, gdyż w przeszło-
ści nagromadziło się wiele legend i przeinaczeń. Napisanie książ-
ki poprzedziły studia nad materiałami z Dowództwa Głównego, 

m.in. o taktyce oddziałów powstańczych, anali-
zy strat z okresu powstania i działań na linii ro-
zejmowej itd. Opracowaliśmy też dzieje służby 
sanitarno-medycznej powstania, służby kape-
lanów, wydaliśmy słownik powstańców, którzy 
zostali kawalerami Orderu Virtuti Militari, tak-
że konspiratorów z Organizacji Wojskowej Po-
morza, która podlegała dowództwu w Pozna-
niu. Dzięki dokładnym badaniom poznaliśmy 
wiele nowych nazwisk. Powstała lista blisko 
tysiąca Wielkopolan uhonorowanych tym 
najwyższym polskim odznaczeniem woj-
skowym nie tylko za udział w powstaniu 
wielkopolskim, ale również w powstaniach 
śląskich, walkach z bolszewikami w latach 
1919-1920, czy nawet incydentalnej obec-
ności w Legionach Polskich. Powstały tom 
nawiązuje ściśle do wcześniejszych prac, 
w tym redagowanego przeze mnie i ze-
spół słownika Kawalerowie Virtuti Militari 
1792–1945. Pomysł zrodził się w Wyższej 
Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, jednak 
po 2000 roku uczelnia zaniechała wyda-

wania kolejnych tomów, które odtąd uka-
zują się w Lesznie (Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego), 

gdzie przenieśliśmy pracę. Do tego dochodzi też stworzenie kolej-
nych albumów dotyczących Wojska Wielkopolskiego oraz innych 
wydarzeń związanych z powstaniem. Można w skrócie stwierdzić, 
że domyka się pierwszy etap naszych prac. W drugim planujemy 
wykorzystać efekt doświadczeń z poprzedniego okresu. Musi-
my przygotować encyklopedię powstania. Ślązacy dysponują li-
stą strat powstańców z lat wojny i okupacji, my niestety takiej nie 
posiadamy. Mamy oczywiście informacje o wielu powstańcach, 
którzy zginęli z rąk niemieckich czy sowieckich, m.in. w Katyniu, 
jednakże wszystko to trzeba zebrać w konkretnej publikacji, któ-
ra pokazałaby, jak ogromna była skala ofiar poniesionych przez 
powstańców w latach 1939 – 1945. Kolejną rzeczą, która jest nie-
zwykle istotna, to wydawnictwa źródłowe, m.in. edycja Tygodnika 
Urzędowego Naczelnej Rady Ludowej. Zobaczymy, w jaki sposób 
Wielkopolska radziła sobie jako organizm państwowy, posiadając 
władzę ustawodawczą, wykonawczą, skarbową i własne wojsko. 
Aby mieć dokładny wgląd w organizację wojska, niezbędnym jest 
spojrzenie na wydarzenia na froncie wielkopolskim. A w tym celu 
widzimy potrzebę opublikowania rozkazów Dowództwa Główne-
go, jak też rozkazów poszczególnych dywizji, pułków itp. 

 Czy można powiedzieć, że temat powstania wiel-
kopolskiego nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem 
historyków?

Wydaje mi się, że to nie dotyczy jedynie dziejów powstania. 
Jest to nie tylko kwestia czasu, ale przede wszystkim finansowa. 
Prowadzone przez nas kwerendy zagraniczne nie byłyby możliwe, 
gdybyśmy nie uzyskali grantów. Są to wyjazdy wielotygodniowe 
i wymagają one setek godzin poszukiwań. Z drugiej strony musi Z 
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istnieć wola wydawania tworzonych w ten sposób publikacji. Mie-
liśmy szczęście, bo w ramach otrzymanych grantów przewidziano 
również wydrukowanie siedmiu książek. Można powiedzieć też, że 
nasza sytuacja przypomina nieco tę, która występuje w biografi-
styce. Przykładowo: ukazało się dotąd ponad sto biografii Tadeusza 
Kościuszki, ale ciągle pojawiają się nowe, oryginalne spojrzenia na 
jego sylwetkę. W dziejach powstania znajdziemy całą plejadę do-
wódców i szeregowych uczestników o życiorysach wartych nauko-
wych badań. Odrębny problem to działalność byłych powstańców 
w Wielkiej Brytanii, gdzie losy wojny rzuciły sporą grupę polity-
ków i powstańców o znaczących nazwiskach. Niektórzy z nich zo-
stali uznani przez Naczelnego Wodza i premiera Władysława Si-
korskiego za piłsudczyków i znaleźli się w obozach odosobnienia, 
najpierw we Francji, a potem na Wyspie Wężów u wybrzeży Szko-
cji. Tam też zmarł wybitny niepodległościowiec mjr Mieczysław 
Paluch. Mój syn Michał zamierza w nieodległej przyszłości wy-
dać słownik biograficzny polityków i żołnierzy wywodzących się 
z Wielkopolski, którzy działali politycznie lub walczyli w różnych 
formacjach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Pamiętajmy o tym, że Wojsko Wielkopolskie stanowiło szóstą 
część Wojska Polskiego w roku 1920. Było świetnie zorganizowa-
ne w formacjach piechoty, kawalerii, artylerii, lotnictwa czy służby 
sanitarno-medycznej, która była wzorcem dla całej armii. Dzięki 
temu ujrzymy Wojsko Wielkopolskie w wymiarze szerszym niż tyl-
ko walk na froncie Wielkopolski. Nasi żołnierze walczyli pod Lwo-
wem i na froncie litewsko-białoruskim. Należy spierać się z opinią, 
że Wielkopolanie dbali tylko o siebie, tymczasem spieszyli oni z po-
mocą wszędzie tam, gdzie toczyła się walka o granice Rzeczypo-
spolitej, a potem w jej obronie.

 Zarówno wydane publikacje, jak i te, które są w pla-
nach, odsłaniają nieznane fakty o Wielkopolsce walczącej 
oraz stratach, jakie zostały poniesione przez cały region. Czy 
zaplanował Pan to jako podsumowanie swojej działalności 
naukowej?

Nie. Uważam, że obszarów wymagających badań jest bardzo 
wiele. Z tą tematyką jestem związany już od szkoły średniej. Mia-
łem to szczęście, że poznałem wielu powstańców i dowódców 
w czasach mojej młodości. Na konferencjach krajowych, które or-
ganizowaliśmy na temat różnych aspektów powstania, jeszcze na 
początku lat siedemdziesiątych, pojawiało się nawet kilkuset po-
wstańców. Na początku tego stulecia umierali już ostatni świad-
kowie tamtych wydarzeń. Kiedy ich zabrakło, należało zadbać o to, 

by ich czyny zostały upamiętnione, a oczekiwania spełnione. Trze-
ba jednak zaznaczyć, że tego rodzaju obszarów w dziejach Polski 
jest więcej, dlatego badamy je wnikliwie. Wystarczy podać przy-
kład konspiracji wojskowej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy 
w latach 1939-1945. Koncentrujemy się też na innych tematach, 
takich jak drugi korpus generała Władysława Andersa. Powstały 
prace biograficzne o wybitnych dowódcach, między innymi ge-
nerałach S. Sasabowskim, S. Maczku czy B. Duchu. Uważam, że 
historycy w tych kwestiach mają jeszcze bardzo dużo do powie-
dzenia oraz do zrobienia.

 Proszę powiedzieć, skąd u Pana zainteresowanie tą 
niełatwą częścią historii?

Wielki wpływ miały na mnie tradycje rodzinne. Mój ojciec, 
jako uczeń gimnazjum wadowickiego, razem ze swoimi kolega-
mi w 1919 roku zgłosił się na front, by walczyć za ojczyznę. Po-
skutkowało to bardzo ciekawym świadectwem dojrzałości, jakie 
otrzymał. Zaznaczono w nim, że był nieobecny na zajęciach przez 
kilkanaście miesięcy, ale rada pedagogiczna usprawiedliwiła te 
nieobecności z powodu ochotniczej służby w obronie ojczyzny. 
Opowiadał mi fascynujące szczegóły tamtych wydarzeń. Miesz-
kaliśmy wtedy już w Wielkopolsce. Prowadził mnie na cmentarze, 
gdzie znajdowały się kwatery i pomniki powstańców i żołnierzy. 
Pierwszym, jaki widziałem, była kwatera powstańców wielkopol-
skich i śląskich na starym cmentarzu w Kościanie. Natomiast pro-
fesor Zdzisław Grot pokazał mi, że zainteresowanie historią trze-
ba przełożyć na bardzo konkretne badania naukowe. Wymagał 
wiele od studentów i jednocześnie zaszczepił szacunek do źródeł. 
Prace jego kontynuowali profesorowie Antoni Czubiński i Benon 
Miśkiewicz. Do dnia dzisiejszego wielu dyplomantów profesora 
Z. Grota zajmuje się tymi kwestiami. Ja również poruszam się 
w obszarach historii XIX i XX wieku, pasjonuje mnie też polito-
logia, a do powstania wielkopolskiego powracam często z we-
wnętrznej potrzeby. 

prof. dr hab. Bogusław Polak – historyk i archiwista związany z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia, doktorat, 
habilitacja – i z Politechniką Koszalińską.
Zajmuje się historią polityczno-wojskową i gospodarczą Polski XX w., 
biografistyką, źródłoznawstwem lat 1918–1945. 
Autor i współautor 45 monografii, kilkudziesięciu wydawnictw źró-
dłowych, ponad 300 artykułów naukowych, kilkuset publicystycznych, 
konsultant filmów itp. 
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 Jedno z prestiżowych świato-
wych wydarzeń dotyczących rynku eko-
nomii i biznesu odbyło się w Poznaniu na 
początku lipca, jego gospodarzem był Uni-
wersytet Ekonomiczny... 

Nasza uczelnia jako pierwsza w Polsce go-
ściła i współorganizowała wraz z International 
Management Development Association Świa-
towy Kongres Biznesu. Do tej pory odbył się 
on między innymi w USA, Kanadzie, Finlandii, 
Holandii, Hiszpanii, Korei Południowej i Male-
zji. Z uwagi na prestiż i rangę Kongresu był on 
dla nas dużym wydarzeniem. Cieszył się zain-
teresowaniem praktyków i naukowców z całe-
go świata, którzy uczestniczyli w warsztatach, 
prezentacjach programowych, specjalnych se-
sjach, kolokwiach doktoranckich, sympozjach 
badawczych oraz imprezach kulturalnych. 
W sumie w Kongresie wzięło udział około 140 
osób z 33 krajów (m.in. z Belgii, Holandii, Fin-
landii, Hiszpanii, Turcji, Kanady, USA, Australii, 

Hongkongu, Chin, Tajlandii, Indonezji, Izraela, 
Libanu, Emiratów Arabskich, Nigerii i Republi-
ki Południowej Afryki).

 Tematem przewodnim były wy-
zwania i możliwości oraz problemy i przy-
szłe trendy w biznesie XXI wieku. O czym 
mówiono? 

Zgodnie z tradycją Kongresu pierwszy 
dzień poświęcono wystąpieniom przedsta-
wicieli władz oraz praktykom biznesu. Go-
ściem honorowym był premier Waldemar 
Pawlak i on też otworzył obrady kongreso-
we. Tematem jego wystąpienia były przemia-
ny gospodarcze w Polsce w ostatnim 20-leciu, 
co pozwoliło gościom zrozumieć ich zasięg 
i charakter.

Na sesji prezesi i dyrektorzy  takich firm, 
jak BRE Bank, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, 
Kompania Piwowarska oraz Międzynarodowe 
Targi Poznańskie omawiali wyzwania stojące 
przed polskimi przedsiębiorstwami. 

W następnych panelach uczestniczyli 
przedstawiciele władz lokalnych – wiceprezy-
dent Miasta Poznania, szefowie Krajowej  Izby 
Gospodarczej oraz Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, a także instytucji 
edukacyjnych, na przykład z Aalborg Univer-
sity z Danii, Lingnan University z Hong Kongu, 
dwóch uniwersytetów amerykańskich – India-
na University of Pensylvania i Boston Univer-
sity oraz naszej uczelni. Panele te dotyczyły 
zadań, wobec których stanęły polskie miasta, 
omówionych na przykładzie Poznania, oraz 
perspektyw rozwoju gospodarki i inwestycji 
zagranicznych w Polsce. Drugi z paneli nawią-
zywał do możliwości i zagrożeń pojawiających 
się przed edukacją i nauką w Unii Europejskiej, 
USA, Azji, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.

Kolejne dwa dni przebiegały pod dyktan-
do sesji naukowych. I tak uczestnicy Kongresu 
zaprezentowali swoje badania w około 120 re-
feratach. Zagadnienia w nich poruszane były 
bardzo zróżnicowane i obejmowały między 
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innymi problematykę internacjonaliza-
cji firm, tematykę zachowań konsumenta 
w aspekcie międzynarodowym, jak rów-
nież rozwój handlu, zarządzanie kadrami, 
innowacyjności i konkurencyjności mię-
dzynarodowej, globalnych wyzwań edu-
kacyjnych, czy globalnych systemów za-
rządzania wiedzą. 

 Czy obecna sytuacja ekono-
miczna w Unii Europejskiej była przed-
miotem rozmów, a przede wszystkim 
wniosków?

Nie przewidziano specjalnego czasu 
dla tych problemów, z racji dużej liczby 
uczestników spoza UE, jednak wiele refe-
ratów i wystąpień nawiązywało do aspek-
tów integracji krajów członkowskich bądź 
kandydujących, gospodarczych dylema-
tów, podnoszenia innowacyjności, proble-
mów sektora bankowego w krajach unij-
nych, czy perspektyw rozwoju biznesu.

 Dr Jan Kulczyk cieszy się po-
pularnością i atencją, jest też częstym 
gościem na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym. Został też wyróżniony...

Rzeczywiście tak było, szczególnie 
ostatnio. Tradycją Kongresu jest przyzna-
wanie nagrody dla tzw. „BUSINESS PER-
SON OF THE YEAR” za szczególny wkład 

w rozwój regionu. Stowarzyszeniu IMDA 
zostało zaprezentowanych przez Wielko-
polską Izbę Przemysłowo-Handlową kilka 
kandydatur, które wybrało spośród nich 
właśnie dr. Jana Kulczyka.

 W Kongresie wzięli też udział 
członkowie Klubu Partnera.

Tak, jak zwykle nie zawiedli. Nie tylko 
wsparli nas merytorycznie, ale również 
umożliwili organizację poprzez objęcie 
sponsoringiem tego wydarzenia. 

 International Management 
Development Association utworzone 
w 1987 roku jako interdyscyplinarna 
platforma wymiany myśli dla rozwoju 
środowisk akademickich, jak również 
polityków różnego szczebla, właśnie 
w Poznaniu odbyła swoje dwudzieste 
spotkanie. Czy podsumowano działa-
nia Stowarzyszenia?

Tak, Stowarzyszenie podsumowało 
swoją działalność podczas oficjalnej kolacji, 
a także wskazało, iż organizacja dwudzie-
stej edycji Kongresu w Polsce ma szczegól-
ny charakter, z racji zbieżności tej okrągłej 
rocznicy z obchodami osiemdziesięcio-
pięciolecia Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, jak i historycznego objęcia 
przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej. 

Organizacja Kongresu w tym szczególnym 
momencie pozwoliła uczestnikom z całego 
świata szerzej poznać wyzwania gospodar-
cze stojące przed naszym krajem oraz po-
znać polską kulturę i historię.

 ...były też spotkania integra-
cyjne.

Zorganizowanych zostało kilka wieczo-
rów. Mogliśmy posłuchać zarówno arii ope-
retkowych, jak i kwintetu Sceny Novej z Te-
atru Roma z Warszawy podczas oficjalnej 
kolacji w jednym z pawilonów targowych 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Goście zaproszeni zostali również przez 
prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego 
do siedziby Urzędu Miejskiego, gdzie mieli 
możliwość wysłuchać wystąpienia młodej, 
utalentowanej wiolonczelistki i degusto-
wać wspaniałe polskie potrawy.

Ostatni wieczór zorganizowany został 
w odmiennej scenerii. Zabraliśmy naszych 
gości  na ranczo w Kiszkowie, gdzie podję-
to ich staropolskimi specjałami, a przy oka-
zji zobaczyli oryginalną drewnianą wiejską 
zabudowę. Wszystkiemu towarzyszył stary 
kataryniarz. Mogli też lepić garnki lub prze-
jechać się bryczką po okolicznych łąkach 
i lasach. 
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Z nadleśniczym Nadleśnictwa Pniewy 
Tomaszem Markiewiczem rozmawia 
Merkuriusz

 Obchodziliście Państwo 65-le-
cie powołania Straży Leśnej, ale prze-
cież historia tej służby jest znacznie 
dłuższa.

Tak, w historii powszechnej sięga cza-
sów Hammurabiego, który zapisy dotyczą-
ce ochrony zasobów leśnych zawarł w swo-
im słynnym kodeksie. Regulacje prawne 
i służące ich egzekwowaniu formacje zna-
ne były imperium rzymskiemu oraz wcze-
snemu średniowieczu czasów Karola Wiel-
kiego. Wszystko to wskazuje, że także dla 
ludzi odległych epok to, co dawał las, sta-
nowiło cenne, bo niezbędne do życia do-
bro. Także, gdy spojrzeć na tereny bliższe 
naszych granic, zauważymy, że ta świado-
mość obudziła się bardzo wcześnie. U zara-
nia XI wieku na terenach dzisiejszych Wę-
gier funkcjonowała korporacja strażników 
leśnych, których zadaniem było dyspono-
wanie drewnem dla zaspokojenia potrzeb 
zarówno ludności, jak i rodzącego się prze-
mysłu górniczego i hutniczego. 

W Polsce pierwsze pisane wzmianki 
dokumentujące istnienie formacji funkcjo-
nujących na modłę Straży Leśnej pochodzą 

z XVI wieku. Natomiast akt, który wprost 
powoływał do istnienia Straż Leśną, to 

„Uniwersał względem borów i lasów w Ko-
ronie i Wielkim Księstwie Litewskim”, wyda-
ny 7 maja 1778 roku, czyli w czasach Stani-
sława Augusta Poniatowskiego.

W Polsce porozbiorowej w każdym za-
borze w inny sposób zorganizowano tę 
służbę, niemniej niezależnie od formy ist-
niała ona na całym obszarze dawnej Rzecz-
pospolitej. Z uregulowań zaborców skorzy-
stało w znacznym stopniu prawodawstwo 
międzywojenne, którego zwieńczenie 
w zakresie legislacji problematyki ochrony 
zasobów leśnych stanowi ustawa o szkod-
nictwie leśnym i polnym z 1937 roku. 

W okresie powojennym natomiast 
Straż Leśna działała na podstawie dekretu 
z dnia 5 lipca 1946 roku aż do 1 stycznia 
1992 roku, kiedy to został on uchylony na 
rzecz ustawy regulującej nasze funkcjono-
wanie. I właśnie sześćdziesiątą piąta rocz-
nicę wydania tego dekretu jako aktu zało-
życielskiego dla Straży Leśnej, powołanej 
do czuwania nad bezpieczeństwem mająt-
ku Skarbu Państwa w formie lasów, teraz 
obchodzimy.

 W Gołuchowie odbyła się uro-
czysta konferencja właśnie z tej oka-
zji. Nadano najbardziej zasłużonym 

leśnikom kordelas. Brzmi fantastycznie, 
ale co się za tym kryje?

Kordelas jest wyróżnieniem absolut-
nie honorowym, nie wiążącym się z żadny-
mi przywilejami ani pieniędzmi. Co to jest 
kordelas, wiemy. To tak mówiąc potocznie 
większy nóż, który może być eksponowany 
w domu, ewentualnie można go również 
nosić przy pasie. Jego wręczenie jest po-
świadczone odpowiednią legitymacją, do-
kumentem wystawionym przez tego, który 
nadaje ów kordelas. Istnieje taka tradycja 
w Lasach Państwowych od wielu lat, że oso-
bom szczególnie zasłużonym dla lasów, nie 
tylko leśnikom, taki kordelas się nadaje. 

Pamiętajmy, że Straż Leśna to są ludzie, 
którzy wykonują czasami niebezpieczne 
i trudne zdania, narażając się w dużym 
stopniu.

 Proszę powiedzieć, bo wiemy 
teoretycznie, czym jest Straż Leśna?

Najkrócej można by powiedzieć, że 
to jest leśna policja. Są to ludzie wybrani 
i odpowiednio przeszkoleni, doposaże-
ni, mam tutaj na myśli samochód tereno-
wy, który jest również zaopatrzony w taki 
moduł gaśniczy, dodatkowy element, który 
pozwala na szybkie interwencje przy ma-
łych pożarach. Ludzie ci są umundurowani, 
mają prawo do noszenia broni i jej użycia, 

Dla kogo kordelas?
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oczywiście w ściśle określonych przypad-
kach, tak jak w policji. Poza tym dysponują 
radiotelefonem, telefonem komórkowym. 
Ostatnio na wyposażenie straży leśnej 
wchodzą kamery do monitorowania lasu, 
które – można powiedzieć – są dodatko-
wym strażnikiem. 

 Niedawno objął Pan nadle-
śnictwo w Pniewach. Na całym obsza-
rze leśnym, który Panu podlega, zasto-
sował Pan kamery. Dlaczego aż taka 
ostrożność? 

Ostrożność w postępowaniu wymogła 
sytuacja. W kwietniu zdarzały się takie dni, 
w których w ciągu jednej nocy potrafiło zgi-
nąć 20 metrów sześciennych drewna. Było 
to tzw. drewno kominkowe. Wartość jednej 
z kradzieży przekroczyła 4 tysiące złotych. 
Czuję się odpowiedzialny za ten majątek. 
Oprócz oczywiście takich standardowych 
działań jak rozmowy i pomoc policji, zwięk-
szenie ilości patroli, zaangażowanie straż-
ników, innych służb terenowych, czyli le-
śniczych i podleśniczych, którymi możemy 
się posiłkować w takich sytuacjach, posta-
nowiliśmy również zakupić kamery. Pracu-
ją do dnia dzisiejszego. Kamery mają nowo-
czesne zabezpieczenia i nawet w przypadku 
ich kradzieży łatwo je zlokalizować. Jeśli bę-
dzie potrzeba użycia ich w celach dowodo-
wych, bezwzględnie to zrobimy.

 Z jakimi jeszcze przypadkami 
jako Straż Leśna macie Państwo najczę-
ściej do czynienia?

Przede wszystkim ze wspomnianymi 
kradzieżami drewna, zaśmiecaniem i nie-
legalnym użytkowaniem lasu w sensie po-
bytu ludzi w lesie – np. wjazdem wędkarzy 
nad jezioro często przy tym przez tere-
ny, gdzie szczególnie chroni się przyrodę. 
Jest kilkanaście jezior przylegających do 
lasu lub w nim położonych, więc pod tym 
względem jest tu co robić. Są też kłopoty 
z hałasem, płoszeniem zwierzyny i niszcze-
niem, również z kłusownictwem.

 Czy macie przygotowaną ja-
kąś interpelację poselską w sprawie roz-
jeżdżania lasów quadami?

Wszyscy wiemy, że jest to problem, 
ale jakoś nie możemy sobie z nim pora-
dzić. Sam uczestniczyłem wielokrotnie 
wcześniej pracując w dyrekcji poznańskiej 
w rozmowach tego typu, ale quady nie są 
rejestrowane i wtedy trudno gonić kierow-
cę po lesie – to jest niebezpieczne i hardco-
rowe. Kierowca jest w kominiarce i kombi-
nezonie i trudno się domyślać, kto to jest. 

 Można zatrzymać...
Tak, ale trzeba zaryzykować tym za-

trzymaniem i wymusić je, bo najczęściej 
uciekają. Quadem przez las przejedzie się 
wszędzie, a samochód terenow,y mimo że 
dobry, jest po prostu wolniejszy, szerszy, 
mniej zwrotny.

 Wspomniał Pan też o kłusow-
nictwie...

Były przypadki kłusownictwa w lesie, 
łącznie z zabiciem łosia. Przypadki wnyków 
na całe szczęście zdarzają się rzadko.

 A co ze śmieciami…?
W swoim czasie największą bolączką 

były nielegalne wysypiska śmieci. Jest to 
cały czas aktualne. Myślę, że aż tak lawino-
wo ich nie przybywa, jak to jeszcze było 
parę lat temu. Być może jest to moje bardzo 
subiektywne spostrzeżenie. Może edukacja 
ekologiczna, zajmowanie się również tym 
tematem przez media, rozmowy w szko-
le z dziećmi, akcje typu „Sprzątanie świata” 
i cały szereg działań zaczyna przynosić sku-
tek, ale nie zmienia to faktu, że śmieci w le-
sie mamy dużo i cały czas są przywożone 
nowe. Wydajemy z roku na rok coraz więcej 
pieniędzy na sprzątanie. Prawo wymusza 
wywóz na składowisko odpadów komunal-
nych przez firmy licencjonowane i dla pry-
watnego właściciela nieruchomości, który 
np. robi remont, a pieniędzy na remont mu 
brakuje, wyrzucenie śmieci do lasu jest „do-
godniejsze”. Występuje też zjawisko śmie-
cenia przez wspomnianych wcześniej węd-
karzy. Problem więc istnieje. 

 Kary powinny być tak duże, 
żeby się nie opłacało tego robić...

Dokładnie tak. A w przypadku wywo-
zu śmieci przez firmy, które powinny je od-
wieźć na wysypisko, utrata licencji i tym sa-
mym pracy.

Jednak trzeba być też optymistycz-
nie nastawionym, społeczeństwo dojrze-
wa i zmiany na lepsze będą, mam nadzie-
ję, postępowały i edukacja oby przynosiła 
skutki, poszanowanie dla przyrody będzie 
większe, młodzi ludzie, którzy przewijają 
się przez nasze leśne edukacyjne ośrod-
ki, wniosą odpowiednie treści. Problem 
nie zniknie, ale powinien być społecznie 
nieakceptowany.

 A jak Pan ocenia odpowie-
dzialność społeczną? Ktoś widzi, że ktoś 
kradnie i nie reaguje...

Przez okres pięciu miesięcy od objęcia 
funkcji nadleśniczego nie miałem żadnych 
sygnałów od przypadkowych obserwato-
rów, nie reagują.

 Czego sobie właściwie życzyć, 
czy zmiany prawa...

Życzyć optymizmu i mądrych ludzi, 
a wszystko inne przyjdzie samo. Mądrych 
ludzi, którzy prawo stanowią, którzy z lasu 
korzystają i lasem zarządzają, również 
leśników. 

 Gratulujemy Panu objęcia sta-
nowiska nadleśniczego. Proszę powie-
dzieć, co sprawia Panu najwięcej rado-
ści, a co największy kłopot? 

Najwięcej radości sprawiają mi wy-
zwania, które się pojawiają. Nikt z nas 

w dotychczasowej wcześniejszej pracy za-
wodowej nie był w stanie zajmować się 
wszystkim tym, czym będzie zajmować 
się na nowym stanowisku. I to jest najwięk-
sze wyzwanie. Nie ukrywam, że zajmowa-
łem się wieloma rzeczami, zaczynając od 
PR-u, edukacji przyrodniczo-leśnej i zago-
spodarowania turystycznego, certyfikacji 
gospodarki leśnej i projektu międzyna-
rodowego, przede wszystkim gruntowną 
ochroną przyrody, ochroną lasu, łowiec-
twem i hodowlą lasu. Ale nie sposób zaj-
mować się wszystkimi dziedzinami leśnic-
twa. Na przykład nigdy nie zajmowałem się 
handlem drewnem. To są wyzwania tema-
tyczne, które sprawiają radość i satysfakcję. 
Jest też wyzwanie związane z kierowaniem 
większym zespołem ludzi, bo w przypad-
ku Nadleśnictwa Pniewy nadleśniczy jest 
przełożonym dla 44 osób. To już jest gru-
pa. Zajmowałem wcześniej stanowiska kie-
rownicze, jako naczelnik wydziału miałem 
pod sobą trzy osoby, jako sekretarz nadle-
śnictwa pięć, ale to było w ramach komó-
rek organizacyjnych. Tu niewątpliwie jest 
większa samodzielność, ale też duża odpo-
wiedzialność. I to też jest wyzwanie. Myślę, 
że jestem w takim wieku, że wyzwania....

 Pana bawią...
Może nie bawią, ale sprawiają ogrom-

ną satysfakcję. Nadleśniczy jest niewąt-
pliwie reprezentantem Skarbu Państwa. 
Przypomnę, że kieruje nadleśnictwem jed-
noosobowo, tu nie ma zarządu jak w spół-
ce, nie ma jakiejś rady nadzorczej. Oczywi-
ście ma zastępcę, głównego księgowego, 
ale ta odpowiedzialność ustawowo jest 
jednoosobowa.

 Czy podoba się Pan swoim 
podwładnym?

Trzeba ich o to spytać. Powiedziałem 
swoim pracownikom, że zdaję sobie cał-
kowicie sprawę, że w takim zespole ludzi 
zawsze będą sympatie i antypatie, nie je-
stem w stanie wpłynąć na to, żeby wszyscy 
się lubili i również nie o to chodzi. Zależy 
mi, żeby dobrze ze sobą współpracowali. 
Poprzednik sprawował swą funkcję 29 lat 
i trzy miesiące i dla zdecydowanej więk-
szości pracowników był jak ojciec. W przy-
padku dwóch osób wręcz dosłownie, a dla 
większości był jedynym szefem w całym ży-
ciu. Niewątpliwie każdy z nas ma i przywary, 
i przyzwyczajenia, i wizje, w końcu szef ma 
prawo do wizji kierowania jednostką, oczy-
wiście w jakichś ramach. Na pewno jestem 
innym nadleśniczym niż mój poprzednik.

 Będzie Pan wymagającym 
szefem? 

Tak i mówię to poważnie. Staram się 
być osobą maksymalnie obiektywną, pew-
nie, że jest to tak naprawdę nierealne, ale 
staram się ważyć te problemy, które się po-
jawiają. 
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Jak co roku na poznańskim Sołaczu w letniej atmosferze kli-
matycznych przestrzeni Hotelu-Restauracji Meridian zebrali się 
członkowie Wielkopolskiego Klubu Kapitału wraz z zaproszonymi 
gośćmi. Tegoroczna gala była szczególna, gdyż obchodzono 18 
lat istnienia Klubu. Partnerami spotkania byli: Holendersko-Pol-
ski Klub Biznesu Wielkopolska, Polsko-Niemieckie Koło Gospo-
darcze DWK, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów 
i Kooperacji oraz Wielkopolski Klub CSR. Wśród znakomitych go-
ści znalazł się Piotr Florek – wojewoda wielkopolski, Wojciech Jan-
kowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Ryszard 
Grobelny – prezydent Miasta Poznania, Jan Grabkowski – starosta 
poznański oraz liczni parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego i konsularnego, przedstawiciele świata nauki, 
kultury i mediów. 

Uroczystego otwarcia dokonał Jacek Cenkiel – prezydent Wiel-
kopolskiego Klubu Kapitału, a w części oficjalnej, którą tradycyjnie 
prowadziła redaktor Ewa Siwicka, podsumowano dotychczasowy 
dorobek klubu. Były też gratulacje, życzenia i zdjęcia. 

 Jednym z ważnych elementów uroczystości było uhonorowa-
nie specjalnymi wyróżnieniami zasłużonych Członków Wielkopol-
skiego Klubu Kapitału, które po krótkich przemówieniach okolicz-
nościowych kolejno wręczyli włodarze miasta i regionu. 

I tak Medalem im. Wojciecha Celichowskiego wojewoda wiel-
kopolski wyróżnił zasłużonych dla gospodarczego rozwoju Wiel-
kopolski. Byli to: Grzegorz Bigaj – członek zarządu Ever Sp. z o.o., 
Szczepan Gawłowski – prezes zarządu Kreisel Technika Budowlana 
Sp. z o.o., Rafał Jaworowicz – dyrektor Oddziału Skanska SA Od-
dział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu oraz Andrzej Łyko – pre-
zes przedsiębiorstwa Eurostone.

Na wniosek Wielkopolskiego Klubu Kapitału Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego przyznał Odznakę Honorową za Za-
sługi dla Województwa Wielkopolskiego: Bogdanowi Bartolowi – 
prezesowi zarządu BARTEX – Bartol Sp. j. za osiągnięcia w pracy 
zawodowej, wniesiony wkład w rozwój gospodarczy Wielkopolski, 
jak również budowę jej pozytywnego wizerunku na rynkach kra-
jowych i zagranicznych; Marii Czwojdrak – prezes zarządu Średz-
kiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jana” w uznaniu zasług na rzecz roz-
woju Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JANA, w szczególności za 
działalność w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 
i technologii w produkcji wyrobów mleczarskich oraz wniesiony 
wkład w rozwój gospodarczy Wielkopolski; Mirosławowi Steciowi 

– prezesowi zarządu HOCHLAND POLSKA Sp. z o.o. za efektywną 
politykę rozwojową firmy Hochland, umacnianie marki produk-
tów mleczarskich, a także wniesiony wkład w rozwój społeczno-
gospodarczy Wielkopolski. Odznaki Honorowe uroczyście wręczył 
wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Również prezydent Miasta Poznania uroczyście uhonorował 
zasłużonych dla Poznania, podkreślając wagę i znaczenie podej-
mowanych przez nich działań społeczno-gospodarczych oraz za-
sług na rzecz rozwoju Poznania i Wielkopolski. Specjalne statuetki 
odebrali: Marek Majewski – prezes Zarządu ZETO SA w Poznaniu, 
Tomasz Szymczak – dyrektor generalny Prima – Sara Lee Coffee 
and Tea Poland SA oraz Robert Werle – prezes Automobilklubu 
Wielkopolskiego.

Specjalne listy gratulacyjne dla zasłużonych dla rozwoju po-
wiatu poznańskiego wręczył też starosta poznański. Za niezwy-
kle skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwami, a także ponad-
przeciętne zaangażowanie społeczne wyróżnieni zostali: Tomasz 

Na osiemnaście 
lat odznaczenia, 
gratulacje i kwiaty!
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Banaszyk – właściciel Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów 
Betonowych MATBET-BIS, Marek i Roman Błaszak – prezesi Fabryki Me-
bli Biurowych MARO Sp. z o.o. oraz Wojciech Majchrzycki – dyrektor 
Den Braven East Sp. z o.o.

Tradycją jubileuszowych spotkań Wielkopolskiego Klubu Kapitału 
stało się wręczanie statuetek Wielkopolskich Filarów Biznesu. W tym 
roku Kapituła postanowiła wyróżnić cztery osoby za szczególne zaan-
gażowanie w rozwój Wielkopolskiego Klubu Kapitału i są to: Dominika 
i Dariusz Bońkowscy – właściciele Toyota Bońkowscy, adwokat Jerzy 
Krotoski – właściciel Kancelarii Krotoski Adwokaci oraz Jacek Pachocki 

– Prezes Zarządu Agencji Ochrony „Pewność” Sp. z o.o. 
Podczas rocznicowego spotkania nie zabrakło też dodatkowych 

atrakcji – wśród uczestników bankietu rozlosowano atrakcyjne nagro-
dy. Port Lotniczy Poznań-Ławica ufundował pięć imiennych kart wstę-
pu do Business Executive Lounge na cały rok, a Studio Urody Glamshi-
ne ufundowało pięć zaproszeń na różne atrakcyjne pakiety zabiegów 
kosmetycznych i fryzjerskich.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Na 
suto zastawionych stołach, królowały tradycyjne polskie potrawy, nie 
zabrakło też typowych holenderskich i brandenburskich produktów 
regionalnych, te ostatnie prezentowane były osobiście przez Hrabinę 
Daisy von Arnim. Spotkanie uświetnił także swym występem kwartet 
smyczkowy, a w drugiej części wieczoru do tańca zaprosił zespół Na-
dir. Rozmowy i wspólna zabawa trwały do późnych godzin nocnych. 
Osiemnaste urodziny Wielkopolskiego Klubu Kapitału upłynęły w wy-
jątkowej, niezwykle ciepłej, serdecznej i międzynarodowej atmosferze.
 

fot. Emilia Pałka
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Od ponad sześciu lat w ofercie firmy 
KREISEL znajdują się produkty gipsowe 
i wspierające ich dystrybucję techniki silo-
sowe. Oddany w tym roku nowoczesny za-
kład prażenia w Ostrołęce daje możliwość 
wytwarzania szerokiej gamy produktów 
gipsowych, co pozwala firmie mieć zna-
czący udział w tym sektorze. Potwier-
dzeniem wysokiej jakości produkcji 
jest wyróżnienie Godłem Promo-
cyjnym TERAZ POLSKA w XXI edycji 
konkursu za maszynowy tynk gipso-
wy lekki 651L.

„Jest nam niezmiernie miło, że po raz 
kolejny firma KREISEL Technika Budowla-
na uhonorowana została tym prestiżowym 
wyróżnieniem świadczącym o wysokim po-
ziomie oferowanych wyrobów. Ale jeszcze 
większa satysfakcja towarzyszy temu, że 

nasze za-
awansowane pro-

dukty i rozwiązania budowlane, takie jak 
wyróżniony tynk 651 L, są tak chętnie 

wybierane przez naszych klientów.” – 
stwierdził prezes Szczepan Gawłowski.

KREISEL Technika Budowlana dzia-
ła w Polsce od 1993 roku. Założycielem 

i prezesem spółki jest Szczepan Gaw-
łowski. Firma posiada sześć zakładów 
produkcyjnych w Polsce oraz kopalnię 
kruszyw. 

Oprócz wyrobów gipsowych 
KREISEL oferuje kleje do płytek, 
zaprawy murarskie, tynki, spo-
iny, izolacje i wylewki, grunty 
i farby elewacyjne, gładzie, 

systemy dociepleń budynków 
i renowacji. Produkty te są wytwarza-

ne zgodnie z międzynarodowymi norma-
mi certyfikatu ISO 9001:2008, a firma jest 
laureatem wielu wyróżnień gospodarczych 
i konsumenckich. Zdobyła m.in. w 2000 

roku godło Teraz Polska, 
Lider Polskiego Biznesu 
BCC i 9 diamentów, 5 Zło-
tych Medali MTP BUD-
MA, 4 Medale Europejskie 
BCC i wiele innych. Firma 
KREISEL jest także zaan-
gażowana w działalność 
charytatywną i wspiera-
nie polskiego sportu jako 
oficjalny partner piłkar-
skich reprezentacji Polski 
od 2000 roku.

N a g r o d z o n y  m a -
szynowy tynk gipsowy 

lekki 651L produkowany zgodnie z nor-
mą  PN-EN 13279-1:2005 jest produktem 
do wykańczania ścian gładką i białą po-
wierzchnią wewnątrz obiektów. Jego no-
woczesność, duża wydajność i łatwy spo-
sób aplikacji daje możliwość zastosowania 
w technikach maszynowych. Tynk dostar-
czany jest na plac budowy w klasycznych 
workach lub w silosach  firmy. 

Z ofertą technik silosowych KREISEL 
weszła na rynek już pod koniec 2003 roku. 
Wdrażając tę technikę chce upowszechnić 
maszynowy sposób przygotowania i apli-
kacji zapraw na miejscach inwestycji bu-
dowlanych. Największe zalety techniki si-
losowej to przede wszystkim oszczędność 
czasu i sił roboczych, nakładów finan-
sowych i miejsca na placu budowy oraz 
ochrona środowiska.  

Godło TERAZ POLSKA dla 
produktu firmy KREISEL

Moment wręczenia statuetki Godła 
Teraz Polska prezesowi zarządu firmy 
KREISEL Szczepanowi Gawłowskiemu 
przez prezesa Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego Krzysztofa 
Przybyła

Szczepan Gawłowski prezes zarządu 
firmy KREISEL Technika Budowlana 
Sp. z o.o. ze statuetką za nagrodzony 
produkt – maszynowy tynk gipsowy 
lekki GIPSEL 651L.

Laureaci XXI edycji Godła Teraz Polska 
w kategorii Najlepsze Produkty

Nowy zakład firmy KREISEL – „Gipsel” 
w Ostrołęce produkujący gładzie, kleje 
i tynki gipsowe.



19

biznes

Fabryka Mebli Biurowych MARO, której właścicielami są Marek i Roman Bła-
szakowie, niezwykle uroczyście świętowała swoje dwudziestolecie. Jako wpro-
wadzenie do uroczystości licznie zgromadzeni goście obejrzeli krótki film przy-
wołujący osiągnięcia, ale też determinację właścicieli w tworzeniu podstaw 
firmy. Dbałość o wysoką jakość oraz nowoczesny design szybko zaowocowa-
ły zaufaniem klientów. Dziś MARO to silna, znana i ceniona marka, nie tylko na 
polskim rynku. 

Powołane do życia jubileuszowe rzeźby – Maroniusze, które po raz pierwszy 
zostały wręczone z okazji 10-lecia firmy, pojawiły się również na tej uroczysto-
ści. I tak w kategorii ZASŁUŻENI DLA MARO nagrodę otrzymali: Ojciec Jan Góra, 
Jan Podhorski oraz Jacek Orkisz. W drugiej kategorii PRACOWNICY wyróżniono 
aż dwadzieścia osób. Maroniusze powędrowały również do najaktywniejszych 
i najbardziej zasłużonych DYSTRYBUTORÓW mebli Maro. Jubileuszowe rzeźby 
otrzymali także DOSTAWCY TOWARÓW I USŁUG, bez których produkcja mebli 
na tak wysokim poziomie jakościowym nie byłaby możliwa. Był też Marionusz 
dla ARCHITEKTA i dla KONKURENCJI.

Gwiazda wieczoru – zespół Raz Dwa Trzy, swoją poezją i muzyką przeniósł 
nas w inne przestrzenie doznań. Pikanterii dodał także występ tancerek z po-
znańskiego Teatru VIVA, z tradycyjnym kankanem. Korzystając z tak ważnego 
wydarzenia, prezesi poprosili wszystkich uczestniczących gości, aby pieniądze 
na ewentualne kwiaty oraz podarunki wrzucali do skarbonki na cel charytatyw-
ny. Łącznie z przelewami uzbierano ponad 17 tysięcy zł na rzecz Stowarzyszenia 
Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie dla chorego Dawida i Gerarda. 
Goście wznieśli toast za pomyślność i dobre prosperity na następne dwadzieścia 
lat MARO. Uczta trwała do późnych godzin nocnych. I my tam byliśmy i miód 
i wino piliśmy.  

20 lat Fabryki Mebli 
Biurowych MARO



20

bi
zn

es

Z Markiem Majewskim, 
prezesem ZETO S.A. w Po-
znaniu, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 O ZETO najogól-
niej można powiedzieć, że 
jest to firma o bogatej tra-
dycji, która rozwiązuje zło-
żone problemy informa-
tyczne klientów. Polityka 
jakości i bezpieczeństwa 
informacji gwarantuje wy-
soki poziom satysfakcji dla obu stron... 

Tak, od pewnego momentu działalności postawi-
liśmy na certyfikaty jakości, ponieważ uznaliśmy to za 
ważny element podnoszenia poziomu świadczonych 
przez nas usług. Rozpoczęliśmy od uzyskania certyfi-
katu jakości ISO 9000 i kontynuowaliśmy poprzez cer-
tyfikaty bezpieczeństwa systemu zarządzania infor-
macją, a ostatnio uzyskaliśmy certyfikat jakości usług 
w dziedzinie informatyki – ISO 20000. To są takie trzy 
obszary certyfikacji, które dla firm informatycznych, ta-
kich jak ZETO Poznań, są moim zdaniem niezbędnym 
elementem obecności na rynku.

 Trudno wymienić wszystkie nagrody 
i wyróżnienia, więc dla przykładu w marcu Pańska 
firma kolejny raz została uhonorowana Gazelą Biz-
nesu, potwierdzając tym samym swoją pozycję na 
rynku. Z ubiegłorocznych nagród wspomnę tylko 
o uzyskanej po raz dziesiąty w konkurencji z 624 
firmami platynowej statuetce firmy Fair Play. 

Dodałbym jeszcze ważnego dla nas, a odebranego 
dwukrotnie, poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. 
Te nagrody mówią o przeszłości i cała sztuka polega na 
tym, żeby umieć to wykorzystać dla przyszłości. Stara-
my się świadczyć usługi na takim poziomie, który sa-
tysfakcjonowałby naszych klientów. A działamy w ob-
szarze bardzo odpowiedzialnym, ponieważ usługi 
outsourcingu IT wsparte wdrożeniami systemów zin-
tegrowanych są dla naszych klientów bardzo istotne.

 Również odnieśliście Państwo sukces 
w ekologii. 

Zaczęło się wszystko od dosyć skromnego progra-
mu, który nazwaliśmy gospodarką odpadami, ułatwia-
jącego przedsiębiorcom formułowanie sprawozdań 
związanych z produkcją – w cudzysłowie oczywiście  – 

– „odpadów”. Przeszliśmy następnie do produktu bar-
dziej zaawansowanego, mianowicie portalu e-odpa-
dy, który obecny jest już na rynku krajowym od paru 
lat. Skupia różnych zainteresowanych przedsiębior-
ców. Wspomniany program uzyskał swego czasu wy-
różnienie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, 
natomiast portal został wyróżniony w konkursie Pan-
teon Polskiej Ekologii. Jest to produkt, który ciągle roz-
wijamy, ponieważ – jak się okazuje – świadomość go-
spodarowania odpadami w naszym kraju mimo norm 
unijnych i wymogów ustaw krajowych jest nadal bar-
dzo niska.

 Jednym z pól, na którym Państwo dzia-
łacie, jest administracja publiczna w Obornikach, 

gdzie rozbudowaliście system monitoringu miasta.
Monitoringiem miast zajmujemy się również od jakiegoś czasu. 

Generalnie chodzi o pewne systemy bezpieczeństwa, w ramach 

których monitoring zajmuje poczesne miejsce. Naj-
większe sukcesy mamy w Poznaniu, gdzie urząd miej-
ski wdraża systematycznie od lat systemy monitoringu. 
Wygrane niektóre przetargi i realizacja na wysokim po-
ziomie pozwoliła zaistnieć z naszymi usługami i dosta-
wą urządzeń nie tylko w Poznaniu, ale też i w innych 
miastach, jak np. we wspomnianych Obornikach.

 Wydaliście Państwo w Centrum Certyfi-
kacji Sigillum ZETO S.A kilkanaście tysięcy elek-
tronicznych podpisów kwalifikowanych. Było to 
w 2008 roku, wówczas przewidywaliście Państwa 
boom w tej dziedzinie. Jak to wygląda dzisiaj? 

Od momentu, kiedy ustawa o podpisie elektro-
nicznym weszła w życie, zostaliśmy partnerem Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościowych, która jest jednym 
z czterech dostarczycieli podpisów elektronicznych na 
rynku polskim. I tutaj można powiedzieć, że oczekiwa-
nia były większe. Ten boom w 2008 i 2009 roku był zwią-
zany z wymogiem administracyjnym, żeby przedsiębior-
cy poprzez program Płatnik składali w ZUS-ie deklaracje 
opatrzone podpisem elektronicznym. A więc każdy 
przedsiębiorca, czy to duży czy mały, musiał mieć przy-
najmniej jeden podpis w swojej firmie, żeby spełnić wy-
móg autentyczności składanej deklaracji. Tym niemniej 
ustawodawcy i w ogóle środowisku informatycznemu 
w Polsce nie chodziło o to, żeby przedsiębiorca miał je-
den podpis elektroniczny, tylko żeby większość naszych 
obywateli posługiwała się podpisem elektronicznym na 

co dzień. Niestety ten obszar rozwoju usługi autoryzacji idzie do-
syć opornie i w tej chwili po tym tzw. boomie zajmujemy się głów-
nie wznowieniami podpisów dla tych samych użytkowników. Pew-
nym problemem jest niezdecydowanie ustawodawcy w zakresie, 
czy dowód osobisty ma zawierać niekwalifikowany podpis elek-
troniczny, czy nie. Od lipca miał być wprowadzony jako element 
nowego dowodu osobistego, jednak sprawa została znowu prze-
sunięta o dwa lata. Nie jest to dla nas temat atrakcyjny biznesowo, 
natomiast uważamy, że jako firma informatyczna powinniśmy dys-
ponować tego typu narzędziem, w które można wyposażyć klienta, 
jeśli takie będzie jego życzenie. 

 Z rąk prezydenta Grobelnego odebrał Pan specjal-
ną statuetkę dla członka Wielkopolskiego Klubu Kapitału za-
służonego zarówno dla klubu, jak i miasta...

Muszę powiedzieć, że sprawiła mi dużą radość i satysfakcję. 
Oczywiście traktuję ją nie tylko jako wyróżnienie dla mnie osobi-
ście, ale również dla firmy, bo istniejemy na rynku od 1965 roku, 
a więc już jakiś czas. 

 A jak się Państwu udało przetrwać tyle lat? 
Początkowo było to przedsiębiorstwo usług informatycznych 

o nazwie Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, które po-
wstało decyzją ówczesnych władz rządowych na obszarze całe-
go kraju. Takich przedsiębiorstw jak ZETO Poznań było szesnaście 
i mieliśmy mnóstwo pracy nad informatyzowaniem przedsię-
biorstw głównie państwowych, później i innych instytucji. W tych 
czasach informatyka była obszarem, na który dopiero się wcho-
dziło. Po przemianach gospodarczych i okresie prywatyzacji sy-
tuacja na rynku diametralnie się zmieniła, ponieważ powstał cały 
szereg firm informatycznych, w tym prywatnych, a więc konku-
rencja wzrosła niepomiernie. My też zostaliśmy sprywatyzowani 
przez wojewodę wielkopolskiego szczęśliwie z dobrym rezultatem, 
ponieważ powierzono spółce pracowniczej majątek przedsiębior-
stwa z prawem wykupu przez sześć lat, co udało się zrealizować. 
No i od tego czasu walczymy samodzielnie na własny rachunek. 
Cieszymy się z najdrobniejszych sukcesów, co pozwala patrzeć 
optymistycznie w przyszłość. 
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 Klub Blue Note rozpoczyna 
nowy sezon artystyczny! Jesienne 
propozycje programowe gwaran-
tują, iż każdy znajdzie tu coś dla 

siebie.
 Oficjalna inaugura-

cja sezonu 2011/2012 od-
będzie się 9.09. W dniu 
swych urodzin na blueno-
towej scenie gościć bę-
dzie wówczas jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych 
polskich jazzmanów, mul-
tiinstrumentalista, znany 
przede wszystkim jako 
mistrz saksofonu, wybor-
ny kompozytor i aranżer – 
ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI. 
Koncertem jego kwintetu Blue Note 
zainauguruje nowy cykl zatytułowa-
ny POLISH JAZZ STORY. Jego celem 

ma być przybliżenie zjawiska, jakim był i jest „polski jazz”, zapre-
zentowanie jego twórców i ich muzyki – zarówno tej, jaką tworzy-
li przed laty, jak i obecnych projektów. Mianem założycieli nurtu 

„polskiego jazzu” określić można z pewnością m.in.: Krzysztofa Ko-
medę, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Tomasza Stańko, Zbignie-
wa Seiferta, Adama Makowicza, Wojciecha Karolaka... W ramach 
cyklu poza koncertami przewidziane są także prezentacje na du-
żym ekranie: dokumentów, koncertów, wywiadów ukazujących 
początki ponad pięćdziesięcioletniej historii „polskiego jazzu”. 
 Następnego dnia Blue Note zaprasza na oryginalne połączenie 
współczesnych trendów muzycznych wywodzących się z soulu, 
jazzu i fusion z elementami muzyki etnicznej, serwowane przez 
nietypowy skład instrumentalny (głos, saksofony, flet, wibrafon, 
perkusjonalia), czyli zespół THE GLOBETROTTERS, któremu lide-
ruje wybitny wibrafonista Bernard Maseli. Wokalistą formacji na-
tomiast jest nie kto inny jak Kuba Badach (znany m.in. z zespołu 
Poluzjanci).

 Fani bluesa znajdą sporo propozycji  we wrześniowym re-
pertuarze klubu. 13.09. wystąpi brytyjski MALCOLM DEAKIN QU-
ARTET. Deakin zagra na najnowszym modelu organów Ham-
monda B3!

 Gwiazdą przypadającego 16.09. Polskiego Dnia Bluesa będzie 
międzynarodowa, dziesięcioosobowa formacja SIXTYFIVE CADIL-
LAC (Niemcy / Holandia / Grecja), która zaprezentuje energetycz-
ne Blues Brothers Show. Tego dnia wystąpi także poznański skład 
Wolna Sobota oraz Bąkowski & Kowalewski Blues Duo.

 Druga odsłona obchodów 
Polskiego Dnia Bluesa – 30.09. 
Usłyszymy wówczas niemiecki 
zespół BLUES COMPANY.

 W drugiej połowie miesią-
ca czekają nas jeszcze przy-
najmniej dwa sporej rangi 
wydarzenia jazzowe. 17.09. – 
gratka wielka – w ramach cy-
klu Jazz Top w Blue Note  wy-
stąpi VINCENT HERRING „ENDS 
AND MEANS“ QUARTET (USA). 
Brzmienie saksofonu Herrin-
ga porównywane jest do wiel-
kiego Cannonballa Adderleya, 
a nieprzeciętny talent artysty 
sprawił, że ma on na swoim 
koncie ponad 100 nagranych 

płyt i zalicza się do światowej czołówki alcistów jazzowych. 
Podczas poznańskiego koncertu saksofoniście towarzyszyć bę-
dzie m.in. fenomenalny pianista sceny nowojorskiej – Danny 
Grissett. 

 Natomiast 28.09., w dwudziestą rocznicę śmierci Milesa Da-
visa, na scenie klubu spod znaku błękitnej nutki zaprezentuje się 
JERZY MAŁEK GROUP z udziałem Marcina Wasilewskiego w pro-
gramie „Tribute to Miles Davis”. Usłyszymy także utwory pocho-
dzące z nagranej właśnie nowej płyty Małka – czołowego polskie-
go trębacza jazzowego. 

 Miłośnicy jazzu tradycyjnego powinni zarezerwować czas 
pierwszego dnia października – wówczas, w sali Centrum Kon-
gresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego (ul. Przyby-
szewskiego 37) odbędą się III Europejskie Spotkania Tradycjona-
listów Jazzowych. Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu będzie 
legendarny trębacz brytyjski Kenny Ball. Więcej informacji na 
http://oldjazzfestival.pl/

 Wybiegając w przyszłość, polecamy Państwa uwadze jedno 
z najważniejszych muzycznych wydarzeń tej jesieni – koncert 
JAN GARBAREK & THE HILLIARD ENSEMBLE – ‘OFFICIUM NOVUM’, 
który odbędzie się 13.10. w kościele OO. Domnikanów. Jan Gar-
barek to jedna z najbardziej niezwykłych postaci europejskiego 
jazzu i world music. Norweski artysta o polskich korzeniach od 
ponad 40 lat pojawia się ze swoją muzyką zarówno na jazzo-
wych estradach, w filharmoniach, katedrach, jak i na listach naj-
lepiej sprzedających się płyt. Jest główną gwiazdą prestiżowej 
wytwórni płytowej ECM, a zarazem współtwórcą jej charakte-
rystycznego stylu. Organizatorem tego koncertu jest także klub 
Blue Note.

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA
wrzesień

6.09., wtorek, godz. 20.00
Mr. MEEBLE (USA)

9.09., piątek, godz. 20.00
POLISH JAZZ STORY
ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI QUINTET 

– koncert urodzinowy

10.09., sobota, godz. 20.00
GLOBETROTTERS 

12.09., poniedziałek, godz. 20.00
JAM SESSION

13.09., wtorek, godz. 20.00
MALCOLM DEAKIN QUARTET (Wiel-
ka Brytania)

14.09., środa, godz. 20.00
CNN HEADLINE BLUES

16.09., piątek , godz. 20.00
Polski Dzień Bluesa
SIXTYFIVE CADILLAC (Niemcy / Ho-
landia / Grecja) & WOLNA SOBOTA 
oraz BĄKOWSKI & KOWALEWSKI 
BLUES DUO (Polska)

17.09., sobota, godz. 20.00
Jazz Top w Blue Note
VINCENT HERRING „ENDS AND ME-
ANS“ QUARTET (USA)

21.09., środa, godz. 20.00
KAJPER – BABIARSKI QUARTET

23.09., piątek, godz. 20.00
GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA & 
AJAGORE

24.09., sobota, godz. 20.00
ERWAN HAMON & JANNICK MARTIN 

25.09., niedziela, godz. 20.00
REBEKA 

26.09., piątek, godz. 20.00
TITO & TARANTULA

27.09. sobota, godz. 20.00
KONCERT PAMIĘCI ANDRZEJA 
SOBCZAKA

28.09.2011 r., środa, godz. 20.00
JERZY MAŁEK GROUP feat. Marcin 
Wasilewski – „Tribute to Miles Davis”

30.09., piątek, godz. 19.30
BLUES COMPANY (Niemcy)
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Z Andrzejem Chwalińskim, kierownikiem Muzeum Wikli-
niarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu i Andrzejem 
Pawlakiem, pomysłodawcą i komisarzem II Światowego 
Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa rozmawia Merkuriusz

 Jesteśmy w przeddzień II Światowego Festiwalu 
Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu...

Andrzej Chwaliński: W tym roku założenia i cele były po-
dobne jak w 2008 roku, kiedy to odbył się również u nas pierw-
szy festiwal. Służy on przede wszystkim promocji wikliny. Pra-
gniemy przedstawić możliwości, jakie daje ten wartościowy 
surowiec, nie tylko do celów plecionkarskich, ale w szerokim 
zastosowaniu. Na terenie Muzeum są stworzone stanowiska, 
ekspozycje plenerowe reprezentujące zastosowanie tej rośliny. 
Doskonały na to przykład stanowi wysypisko śmieci, na któ-
rym nie tylko wiklina jest w stanie urosnąć, ale przywraca tę 
zdegradowaną ziemię naturze. Takich możliwości jest więcej.

 Podczas Festiwalu na terenie Muzeum będzie 
wiele wystaw.

A.Ch.: Przedsięwzięcie jest robione z dużym rozmachem. 
W salach muzealnych na parterze znajdują się dwie wysta-
wy, jedna jest naszą wystawą stałą, poświęconą historii wikli-
niarstwa i plecionkarstwa, ale na potrzeby festiwalu została 
zmodernizowana i uzupełniona o nowe, atrakcyjne eksponaty, 
druga natomiast przygotowana przez Stowarzyszenie Plecion-
karzy i Wikliniarzy pokazuje nam odmiany wikliny i materiały 
plecionkarskie. Jako fachowcy chcą zaprezentować wszelkie 
materiały, którymi posługują się na co dzień, i te, które przy 
okazji festiwalu dotrą do nas z całego świata. Na piętrze zaś 
prezentujemy historię chmielarstwa.

W stodole na dole przygotowujemy wystawę koszy wy-
konanych przez Stowarzyszenie na wzór tych powstałych na 
przestrzeni stu lat. Na górze znajdują się artystyczne i użytko-
we wiklinowe formy poplenerowe z ostatniego dziesięciolecia, 
odkąd muzeum organizuje plenery wikliniarskie. Muszę dodać, 
że jesteśmy jedyną taką placówką w Polsce, gdzie przyjeżdżają 

artyści na dziesięć dni z gotowymi projektami i je wyplatają. 
Są wśród nich takie nazwiska, jak: Sylwia Górna, Halina Bors-
Najgrakowską, Jędrzej Stępak, Maria Zwolińska, która zajmuje 
się ceramiką, ale łączy swoją pasję z wikliną.

Następna bardzo ważna ekspozycja to salicarium, od łaciń-
skiej nazwy wierzby – Salix, czyli rodzaj plantacji z 55 odmia-
nami wikliny uprawianej na poletkach, prezentująca ogromny 
potencjał edukacyjny i badawczy.

 „Niezwykłe oblicza wikliny” to Wasze motto...
Andrzej Pawlak: Chcemy pokazać nie tylko koszyki i fote-

le, ale przypomnieć też zapomniane rozwiązania, takie jak np. 
zabezpieczenie faszyn na rzekach, stawach, jeziorach i rowach 
melioracyjnych. Wskrzeszenie tego jest równoznaczne z nowy-
mi miejscami pracy. Kiedyś wikliniarstwo dawało wiele możli-
wości zarobkowania, nie ożeniło się z żadną maszyną i jest to 
ciągle ręczna praca. Niestety polityka hurtowników jest taka, 
że kupując tysiąc koszyków muszą dostać niższą cenę. Ale czy 
to jest jeden koszyk, czy tysiąc, to każdy trzeba samemu zrobić. 
I tutaj hurt nie ma nic do rzeczy! Dzisiaj ludzie wolą postawić 
płot betonowy czy z siatki, zamiast zamówić piękny wiklinowy, 
a przecież wyroby wiklinowe znane są od wczesnego średnio-
wiecza i słyną ze swej wytrzymałości i urody.

 Czy chcecie Państwo, by plecionkarze byli pod 
ochroną? Czy to jest ginący zawód?

A.P.: Może nie tyle, że pod ochroną, tylko żeby byli bar-
dziej doceniani. Chcielibyśmy przywrócić świetność temu za-
wodowi. To jest tak, że koszyk, który jest wyceniony na 25 zł, 
dla większości jest za drogi. Tak naprawdę powinien koszto-
wać 60 zł, a wyjątkowe unikaty 200 zł, tylko nikt tyle za niego 
nie da. Osobiście odbierałem kilkanaście koszyków ze Stanów 
Zjednoczonych, gdzie za jeden płaci się 500 dolarów i tam się 
sprzedaje. Taka sama sytuacja jest we Francji i Niemczech. 
Gdyby przeciętny Polak zamiast reklamówki kupił sobie je-
den koszyk, byłaby inna sytuacja. 

 Pamiętam projekt jednego z supermarketów, 
który proponował właśnie koszyk zamiast reklamówki 
jako nowy pomysł na swoje urodziny.

A.P.: To „Piotr i Paweł”, zamówili u nas dwieście sztuk z wy-
palonym logo i do dzisiaj ich nie odebrali. Kosze czekają na 
chętnych.

A wracając do pytania o ginący zawód, człowiek z wyższym 
wykształceniem robiący krzywe bohomazy za przeproszeniem 

Światowe spotkania 
z wikliną

Kierownik Muzeum Andrzej Chwaliński

Komisarz Festiwalu Andrzej Pawlak
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jest twórcą ludowym, a plecionkarz, którego praca liczona 
jest od sztuki, nie jest twórcą ludowym, tylko podmiotem 
gospodarczym. Co miesiąc płaci normalny VAT, a jeśli chce 
mieć niższą 7-procentową stawkę, musi kupić świadectwo 
etnograficzne na każdy wyrób, za który płaci z góry nie ma-
jąc pewności, czy sprzeda towar.

Skoro władze zdecydowały się podjąć temat plecionkar-
stwa i wikliniarstwa, to mogłyby zapytać nas o zdanie. 

 Macie Państwo specjalny program 
szkoleniowy...

A.Ch.: Taką działalność edukacyjną w zakresie plecion-
karstwa w Muzeum prowadzimy już od kilku lat. Są to warsz-
taty organizowane dla dzieci i młodzieży. Ostatnimi czasy 
wprowadziliśmy również weekendowe warsztaty dla osób 
upośledzonych umysłowo bądź ruchowo, jako terapię za-
jęciową. W okresie festiwalu taka działalność będzie przez 
organizatorów zaakcentowana. Plecionkarze będą eduko-
wać dzieci i młodzież oraz w jakimś stopniu rehabilitować 
osoby niepełnosprawne. Będzie m.in. wiklinowe przed-
szkole, gdzie rodzice odpłatnie będą mogli zostawić swo-
je pociechy. 

A.P.: Chcemy pokazać, że w ciągu pół godziny można na-
uczyć się podstaw plecionkarstwa. Osoba zainteresowana 
wykupując zestaw będzie umiała sama wypleść koszyk. Pro-
gram szkoleniowy nie tylko obejmuje sprawy manualne, ale 
również i historię. Może to być w przyszłości uzupełnieniem 
oferty turystycznej. Biura podróży już się tym interesują.

A.Ch.: Pokażemy też wielopokoleniową rodzinę wypla-
tającą, gdzie ta umiejętność przechodzi z ojca na syna.

 Zostanie też zorganizowany kiermasz przy-
wiezionych wyrobów z różnych stron świata. Do wybo-
ru będą kapelusze, torebki, puzderka i oczywiście tra-
dycyjne koszyki, a wszystko to prace ręczne!

A.P.: Interesowała nas wielokulturowość oraz 
różne materiały plecionkarskie firm z całego świa-
ta. Będą afrykańskie i wietnamskie pięknie wyko-
nane kosze, które nieznane są w naszej szero-
kości geograficznej. Nie zabraknie też polskich 
wyrobów.

Gdybyśmy mieli więcej miejsca, powiedzmy 
wszystkie ulice Nowego Tomyśla, to proszę mi 
wierzyć, że byłoby tu siedemset stoisk z całego 
świata. 

 Czy okoliczne sklepy wspierają Pań-
stwa w organizacji festiwalu?

A.P.: Oni rozumieją to w złym pojęciu, że jest 
to konflikt interesu. Gdyby otworzyli sklepy w tym 
czasie, mieliby 300-400 procent wyższe obroty 
każdego dnia. Tak jak jest w takich miastach jak 
Monachium czy Stary Hamburg, gdzie centrum 

miasta jest obstawione budkami, a za budką otwarty jest 
inny sklep. Koniec imprezy oznacza koniec zwiększonych 
dochodów, bo wyjeżdżają tysiące przybyłych na zakupy. 

 Jest Pan osobą, która tym żyje... 
A.P.: Jeździłem przez 30 lat po świecie, żeby zdobyć wie-

dzę i doskonale wiem, o co mi chodzi. Gwarantuję, że na 
kolejnych imprezach będą się bić, żeby móc tu przyjechać 
i żeby płacić, bo już w tej chwili mówi się o Nowym Tomyślu 
jako najważniejszym organizatorze, a o konkursie, na któ-
rym przyznawane jest Grand Prix Festiwalu, jako o wiklino-
wym Oskarze.

Trzeba będzie tu być, w grę wchodzi prestiż i duże pie-
niądze. Marzy mi się wybudować Światowe Centrum Wikli-
ny w Nowym Tomyślu. 

 Czy festiwalem zainteresowane są osoby ze 
sfer rządowych? Czy ktoś jest Państwa patronem?

A.P.: Honorowym patronatem objęło nas Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a także Wojewoda Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i posłowie na Sejm RP. Wspiera 
nas wiele innych podmiotów, które tutaj trudno wymienić 
i wszystkim bardzo dziękujemy. 

Oprócz tego przyjadą projektanci z całej Europy, bo 
chcą znaleźć osoby, które wykonają ich projekty.

 Proszę powiedzieć, jaka gwiazda będzie na 
tegorocznym Festiwalu?

A.P.: Doda, Golec Orkiestra, Marcin Daniec. Każda z tych 
gwiazd jest na swój sposób rozpoznawalna i myślę, że przy-
ciągnie tłumy do Nowego Tomyśla.

Zapraszamy na Festiwal i Jarmark Chmielo-Wikliniarski 
do WikliNowego Tomyśla.  

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyślu

Muzeum powstało w 1985 roku jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie. Na potrzeby powstałej placówki przeznaczono dwa obiekty: zrekonstruowany holenderski zabytko-
wy budynek mieszkalny z końca XVIII wieku – główna siedziba Muzeum, oraz drewniany stylizowany budynek – tzw. 
Dworek Myśliwski postawiony w 1977 roku, który niestety spłonął w 2008 roku.  W 2006 roku wybudowana została stodoła 
olęderska. Powierzchnia, na której prezentowane są ekspozycje botaniczne oraz artystyczne formy przestrzenne z wikliny, 
zajmuje 1.75 ha. Całość znajduje się na terenie Parku Miejskiego.
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 Jesteśmy w pięknie odnowio-
nym budynku zamku Opolskiego Cen-
trum Rehabilitacji w Korfantowie. Od 
kiedy w pałacu znajduje się szpital?

Pierwotnie Opolskie Centrum Rehabi-
litacji, wówczas był to Wojewódzki Szpital 
Rehabilitacyjny, mieścił się w Krowiarkach, 
w powiecie raciborskim. Dopiero później 
został tutaj przeniesiony z uwagi na to, że 
tamten obiekt uległ dewastacji. Zamek 
w Korfantowie, w którym jesteśmy, był 
w dość dobrym stanie tylko dzięki temu, 
że mieściła się tu szkoła rolnicza i nie został 
tak zniszczony, jak okoliczne zabytki. Dzię-
ki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej 
wyremontowaliśmy pawilon rehabilitacyjny 
i zamek. Na początku ten obiekt nie nada-
wał się do prowadzenia rehabilitacji z uwagi 
na szczupłość miejsca, w związku z tym do-
budowano w 1975 roku pawilon połączony 
z zamkiem, w którym pacjenci przebywają 
w dwóch oddziałach. Jeden przeznaczony 
dla pacjentów bardziej mobilnych, po ope-
racjach ortopedycznych, na przykład po en-
doprotezach, którzy mają możliwość swo-
bodnego przemieszczania się do obiektów 
tzw. usprawniania. Natomiast drugi to od-
dział rehabilitacji ogólnoustrojowej, w któ-
rym przebywają pacjenci neurologiczni, któ-
rzy są przesyłani z OIOM-ów i wymagają 
nieustającej opieki medycznej. Prawda jest 
taka, że ten zamek nigdy nie będzie speł-
niał w zupełności funkcji medycznej, dlate-
go mamy zaplanowany rozwój naszej bazy 
leczniczej. Przede wszystkim pragniemy roz-
budować część ortopedyczną w postaci no-
wego bloku operacyjnego i nowego oddzia-
łu ortopedycznego. 

 Szpital w Korfantowie cieszy 
się uznaniem pacjentów, którzy przy-
jeżdżają tu z całej Polski. Widziałam 
osoby z Wrocławia, Krakowa, Zakopane-
go, Poznania, Opola, ale również z Nie-
miec i Czech.

Opolskie Centrum Rehabilitacji pro-
wadzi kompleksowe leczenie narządów 
ruchu, co poczytuję sobie za swój osobi-
sty sukces. 

 Co to znaczy? 
Mamy leczenie fizjoterapeutyczne po-

wiązane z leczeniem ortopedycznym na 
bardzo wysokim poziomie. Wykorzystujemy 

takie sytuacje, gdzie pacjent przychodzi 
np. z jakimś defektem narządu ruchu, któ-
ry musi być prawidłowo oceniony, następ-
nie powinien być zoperowany, aby osta-
tecznie poprawić jego sprawność. Jeżeli to 
wszystko robione jest w jednej bazie, przy 
nadzorze jednej grupy osób, wtedy osią-
gamy pełen sukces. Stworzyliśmy u siebie 
pewne schematy usprawniania pacjentów, 
np. po zabiegu endoprotezy, plastyki sta-
wu biodrowego lub kolanowego. Ponad-
to ważne też jest, żeby pacjent był dobrze 
wyedukowany. Musi wiedzieć, co go czeka, 
a przede wszystkim być podatny na sche-
mat usprawniania i stosować się do zaleceń 
lekarzy. W ten sposób mamy oszczędności 
także dla szpitala, dlatego że pacjent kró-
cej w nim przebywa, a przez intensywność 
ćwiczeń są znacznie lepsze wyniki. 

 Co jest Państwa znakiem 
firmowym?

Są to przede wszystkim zabiegi endo-
protez stawu kolanowego. Wykonujemy 
w tej chwili ich najwięcej w Polsce, więcej 
niż całe województwo dolnośląskie i z bar-
dzo dobrymi wynikami, a dzięki współpra-
cy z trzema dużymi producentami endo-
protez i implantów mamy również większe 
możliwości techniczne. Dodatkowo przez 
dość znaczną ilość wstawianych endopro-
tez istnieje między nami układ konsultacyj-
ny. Posiadamy również dostęp do najnow-
szej technologii, co oznacza, że implanty, 

które są dostępne jako pierwsze na rynku 
amerykańskim, w tym samym czasie trafia-
ją też do nas. W ten sposób nasz szpital stał 
się ośrodkiem szkoleniowym dla dostaw-
ców implantów oraz lekarzy, którzy przy-
jeżdżają do nas uczyć się prawidłowego 
wstawiania endoprotez. 

 Jak bardzo są to skompliko-
wane operacje?

Wśród wielu ortopedów panuje opi-
nia, że nawet dobrze wyszkolona małpa 
mogłaby osadzić endoprotezę. Po prostu 
jest pewien schemat postępowania i praw-
dę mówiąc większość zabiegów, w takich 
typowych zmianach zwyrodnieniowych, 
może wykonywać przeciętnie przeszko-
lony ortopeda. Istotne jest to, że obecnie 
zmieniła się struktura pacjentów, tzn. są 
oni coraz młodsi, a także zmieniły się ich 
oczekiwania. Chcą powrócić do czynne-
go uprawiania sportu czy do czynnego 
życia społecznego w każdym z zawodów. 
W związku z tym musimy się dostosować 
do tego, żeby tym pacjentom zapewnić 
jak najlepszy wynik operacyjny. Wpływ na 
wynik mają zasadniczo trzy czynniki. Po 
pierwsze rodzaj implantu, w którym jest 
bardzo ważna tzw. artykulacja. W dosłow-
nym tłumaczeniu jest to powierzchnia dla 
stawu, która się nie zużyje. Pierwszą taką 
artykulacją jest ceramika-ceramika, która 
obecnie jest bardzo dobra i wytrzymała. 
Drugim typem, który ja bardzo lubię, jest 

Opolska 
ortopedia
Z doktorem Markiem Czernerem, ordynatorem Oddziału Chirurgii 
Ortopedycznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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metal-metal, jednak to połączenie jest wy-
kluczone u osób młodych, szczególnie ko-
biet i dzieci. To połączenie jest pożądane 
jednak dla osób, u których występują gwał-
towne obciążenia, np. rolników. Trzecia 
z kolei artykulacja, najbardziej tradycyjna, 
to metal-polietylen, który praktycznie się 
nie zużywa. Drugim czynnikiem jest pra-
widłowa technika operacyjna. Implant po-
winien być osadzony pod właściwymi ką-
tami w strukturze kostnej i w odpowiedni 
sposób. Dominuje w tej chwili tzw. tech-
nika bezcementowa, mocowania na zasa-
dzie tzw. press-fit, czyli na silnym wciśnię-
ciu w strukturę kości. Struktura napylenia 
powierzchni endoprotez zapewnia, że zra-
stają się z kością, co zapewnia bardzo do-
brą wtórną stabilizację. W takim wydaniu 
są praktycznie niezniszczalne. Dobrze za-
łożona endoproteza przy dobrej artykula-
cji powinna służyć wiele lat. Czasem żartu-
ję, że jeszcze wnuki będą w niej chodziły. 
Natomiast w rzeczywistości ważny jest też 
trzeci element. Jest to człowiek, który jest 
niestety zawodny. Czynniki z zakresu cho-
rób alergicznych, wtórne infekcje związane 
np. z przeniesieniem infekcji z zębów, ne-
rek, układu moczowego mogą powodo-
wać, że dojdzie do wtórnego obluzowania 
implantu. By tego uniknąć, edukujemy pa-
cjentów, jak należy postępować przy każ-
dej, nawet banalnej infekcji. 

 Czy rzeczywiście osteoporoza 
jest takim problemem, jak to się obec-
nie słyszy?

Temat osteoporozy, nie da się ukryć, 
jest troszkę rozdęty przez firmy produku-
jące leki przeciwko osteoporozie, które we-
szły ostrą kampanią na rynek. Doszło do 
tego, że zakupywały przychodniom apara-
ty do wykrywania osteoporozy, żeby sprze-
dawać jak najwięcej leków. W tej chwili le-
karze się troszkę otrząsnęli z tego amoku. 
Generalnie osteoporoza była, jest i będzie. 
Fakt, że podawanie leków z tzw. grupy an-
tyresopcyjnych, czyli takich, które hamują 
resorpcję wapnia z układu kostnego, ma 
znaczenie. Jeśli jednak zaczniemy je poda-
wać, to trzeba powiedzieć pacjentom, że 
praktycznie nie wolno przerywać ich zaży-
wania. W związku z tym ta decyzja musi być 
świadoma. Głównym czynnikiem wskazu-
jącym na podjęcie leczenia osteoporozy 
jest obserwacja pacjenta. Jego zachowanie, 
zwyczaje, poruszanie się, aktywność, ilość 
złamań. Uważam, że jeśli chodzi o problem 
medyczny, to osteoporoza nie dotyczy du-
żej grupy osób, głównie kobiet, które wcze-
śniej przeszły menopauzę, palą papierosy 
i nie prowadzą aktywnego trybu życia.

 Proszę powiedzieć, jak długo 
czeka się u Państwa na operację?

Są trzy ścieżki dostępu pacjentów do 
zabiegów. Tryb nagły, gdzie np. jest złama-
nie i musi być natychmiast przeprowadzo-
ny zabieg. Tryb pilny wynikający z tego, że 
pacjent musi być, z określonych powodów, 
przyjęty wcześniej niż normalnie, gdy np. 

występuje martwica kości, zjawisko uszka-
dzania struktury kostnej, w wyniku czego 
kość coraz bardziej zanika i ten pacjent 
nie powinien długo czekać. Trzeci jest tryb 
stabilny, w którym pacjenci po prostu mają 
zwykły rozwój choroby zwyrodnieniowej. 
Niestety ta kolejka zrobiła się w tej chwi-
li dramatycznie długa, bo sięga nawet do 
pięciu lat.

 Rehabilitacja kręgosłupa to 
druga Państwa specjalność, z których 
słynie Korfantów, prawda?

Tak, schorzenie kręgosłupa jest chorobą 
cywilizacyjną. Praktycznie każdego w pew-
nym momencie zaczyna on boleć. Ma na to 
wpływ odżywianie, unikanie aktywności lub 
zbyt aktywny tryb życia, ekstremalne sporty 
i tego następstwa. W naszym ośrodku znaj-
dują się bardzo dobrzy fizjoterapeuci, któ-
rzy są przeszkoleni w odpowiednich techni-
kach. W połączeniu z personelem lekarskim 
zapewnia to pełną diagnozę oraz skutecz-
ne radzenie sobie z problemami pacjentów. 
Trzeba tutaj zaznaczyć, że nie ma jednego 
schematu na dane schorzenie, każdy inaczej 
je przechodzi. Jeśli nie ma poprawy w lecze-
niu fizjoterapeutycznym, wtedy podejmuje-
my leczenie operacyjne. Obecnie obserwu-
jemy zjawisko, że schorzenia ortopedyczne 
kręgosłupa są przejmowane przez lekarzy 
neurochirurgów, którzy bardzo chętnie wy-
konują te zabiegi i nam troszkę podbierają 
pacjentów. Nie jest to jednak wskazane, jeśli 
idzie o prawidłowe zajęcie się pacjentem po 
operacji. Pełny sukces daje ciągłość i kom-
pleksowość, tak jak jest w naszym szpitalu.

 W ubiegłym roku po raz pierw-
szy w Polsce wszczepił Pan najnowocze-
śniejszą protezę biodrową. Na czym po-
lega ta metoda?

Określenie „najnowoczesniejsza” nie do 
końca oddaje prawdę. Jest to endoprote-
za, tzw. szyjkowa, która jest umocowywana 
w szyjce, czyli w części biodra tuż pod bło-
ną. Wygląda to jak korek do butelki, który 
jest dość precyzyjnie wsadzany w strukturę 
kostną. Jest to na tyle trudna technika, że 
producent pozwala na osadzenie implan-
tów tylko osobom specjalnie przeszkolo-
nym w referencyjnych ośrodkach w Niem-
czech. Pacjent, który jest zakwalifikowany 
do tego zabiegu, powinien mieć prawidło-
wą strukturę kostną. Cała operacja polega 
na tym, że endoproteza musi być osadzona 
pod bardzo precyzyjnym kątem po to, żeby 
przejęła całkowicie ciężar pacjenta i różne-
go rodzaju przeciążenia związane z jego 
aktywnością. Zabieg ten jest adresowa-
ny do ludzi młodych i aktywnych. Dlatego 
słowo „nowoczesna” nie jest odpowiednie, 
gdyż nie chodzi o to, że implant jest nowo-
czesny, jest po prostu inny. 

 Czy młoteczek Czernera bie-
rze swą nazwę właśnie od tej metody?

(Śmiech) Lubię uderzać młotkiem. 
W technice operacyjnej press-fit, którą 
preferujemy, wymagane jest, żeby prote-
za była dosłownie wciśnięta z odpowiednią 

siłą. Trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie. 
Wypada umieć posługiwać się młotkiem 
w ortopedii. 

 Czy mają Państwo plany na 
przyszłość?

 W tej chwili dążymy do tego, żeby do-
stosować się do zmieniającego się prawa. 
Tego typu ośrodki, jak nasz są po prostu 
stworzone do tego, żeby przejść na inną 
formę. Obecnie mamy spółkę pracowni-
czą KORT, czyli Korfantowska Ortopedia, 
do której należą wszyscy lekarze i która 
przejmie całą część zabiegową, ortopedię, 
a w przyszłości też rehabilitację. Jeśli Urząd 
Marszałkowski podejmie decyzję oddania 
nam wyznaczonego terenu, to skorzysta-
my z okazji i przy pomocy inwestora wy-
budujemy prywatne zaplecze zabiegowe. 
Generalnie naszym celem jest, żeby dzia-
łać we własnych budynkach i w budyn-
kach publicznych, w tym również dzierża-
wionych od właściciela, czyli województwa 
opolskiego, gdzie będziemy świadczyli 
usługi, tak jak dotychczas, tym samym pa-
cjentom, a dodatkowo i bez konfliktu z pra-
wem będziemy pobierać opłatę za prywat-
ne zabiegi i leczenie. Do tego wszystkiego 
celujemy w dyrektywę unijną, która mówi 
o tym, że pacjent będzie mógł być zopero-
wany w dowolnym ośrodku oraz będą mu 
zwracane środki za operację do wysokości 
kontraktu z Kasą Chorych, w której jest za-
rejestrowany. W tym momencie rozszerzy-
my naszą ofertę i pacjent będzie mógł do-
płacać do tych wyższych standardów. 

 Proszę powiedzieć, jakie Pan 
ma hobby?

Myślistwo. Bez wariactw oczywiście, 
ale czasami jeżdżę z kolegą z oddziału po-
lować na kilka dni. Obecnie jest sezon na 
kozły i dziki.

 Jaką ostatnio czytał Pan 
książkę?

Męczę jedną, tylko właśnie nie pamię-
tam tytułu. Generalnie lubię książki histo-
ryczno-sensacyjne. Zatrzymałem się w mo-
mencie... jakieś dwa tygodnie temu, gdzie 
śluby jakieś były...

 Ulubiony kompozytor?
Ulubiony kompozytor... Niestety nie je-

stem muzykalny. 
 Na jakim filmie był Pan 

ostatnio?
Kiedy ja byłem ostatnio w kinie...? 
Nie można wszystkiego lubić, proszę 

Pani. Ja mam bardzo wiele innych hobby. 
Często chodzę po górach z żoną, agresyw-
nie, uprawiając trekking. Jedziemy w Pirene-
je, idziemy cały dzień pasmem tam i z po-
wrotem zupełnie różnymi drogami. W tym 
roku z powodów rodzinnych nigdzie się nie 
wybieramy. Mamy swoją posiadłość w Cze-
chach na przełęczy górskiej, która jest na-
szym miejscem, gdzie możemy sobie odpo-
cząć w czystym i ładnym środowisku.  

Fot. udostępnione przez Opolskie Centrum 
Rehabilitacji w Korfantowie i Marię Kobryń
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Ten, co przed odpowiedzialnością 
ucieka. Grecja należy do UE od 30 lat i rzą-
dzi tam drugie pokolenie socjalistów. Pań-
stwo budowało fikcje dobrobytu przez 
lata, podobnie jak w Polsce obecnie. Jeśli 
do tego dodamy dziurawy system 
fiskalny, korupcję i wyjątkowo ni-
ską efektywność gospodar-
ki, mamy obraz greckiej 
idylli. Kiedy znajomy ar-
tysta pojechał do Grecji 
zdumiony był wyjątkową 
brzydotą tego kraju. Ow-
szem kilka wysepek i zabyt-
ków mogą stanowić pewną 
atrakcje dla turystów, ale 
na kontynencie i w sto-
licy współczesne bu-
downictwo miesz-
kaniowe jest 

wyjątkowo koszmarne, 
nasze blokowiska to 
szczyt estetyki. Zdzi-
wiło go między in-
nymi i to, że nie ma 
w tych domach pro-
stych ścian i domy-
kających się okien. 

Mitem jest grec-
kie rolnictwo. Kraj 

górzysty o nędznych 
glebach kultywuje tra-

dycyjne od stuleci upra-
wy i metody, co powo-

duje, że wbrew pozorom 
żywność jest droga. Znaczne 

niedobory uzupełnia się impor-
tem, zwłaszcza z Turcji. W słynnym 

Pireusie rządzą do dziś komunistycz-
ne związki zawodowe, których dzia-
łalność przypomina sycylijską mafię. 
Port mało nowoczesny, jak na sto-

sunki europejskie. Większość arma-
torów wyniosła się na Maltę, do Turcji 

i Włoch, bo w Grecji to się nie opłaca. 
Kiedyś poznałem marynarza, który 

najmował się pod różnymi banderami. 
Opowiadał mi, że największym przekleń-

stwem jest pływać na statku handlowym 
dowodzonym przez greckiego kapita-
na, co mu się przytrafiło. W Grecji nie ma 
żadnej szkoły morskiej i patent kapitana 
zdobywa się jak u nas prawo jazdy, czyli 
egzamin państwowy po zaliczeniu kursu 
i wykazaniu się stażem pracy na statkach. 
Ludzie ci słabo znają swój fach i z reguły 
nie znają języków obcych. 

Inny znajomy, który przed laty poje-
chał na Kretę na wczasy, był zdumiony, 
kiedy w lipcu jedyny sklep fotograficzny 
Kodaka był zamknięty, ponieważ właści-
ciel wziął sobie urlop, co obwieścił sto-
sowną wywieszką. Turyści chcący zrobić 
sobie zdjęcia filmy kupowali u hotelowe-
go recepcjonisty, który zbierał pieniądze 
do czapki i co jakiś czas kuzyn z sąsiedniej 
wyspy filmy dowoził, rzecz jasna były one 
kilkakrotnie droższe od tych w sklepie. Ot 
taki drobiazg, jak to działa w Grecji. 

Inny obrazek, to urząd. Kolega 
artysta, który musiał coś wyjaśnić 
na policji, udał się na posterunek. 

Było tam jak w ulu, wszyscy policjanci 
okupowali biuro, jedli, pili kawę, palili pa-
pierosy. Siedzieli w niewyobrażalnym tło-
ku, ale nikt nie będzie się trudził patro-
lowaniem ulic. Atmosfera jak w polskiej 
melinie. Nie potrafił się z nikim dogadać, 
więc na wszelki wypadek zamknęli go 
w areszcie. Po kilku godzinach udało mu 
się wybłagać telefon do ambasady. Po in-
terwencji okazało się, że zatrzymano go 
przez pomyłkę, ale o przeprosinach nie 
było mowy. 

Pewnie, że te epizody to za mało, aby 
źle mówić o Grekach, podobnie jak w tym 
dowcipie z mercedesami, że wszystkie są 
już w Polsce. Kłopot tylko w tym, że pre-
mier Tusk obiecał Grecji gwarancje kredy-
towe na 250 milionów euro. Minimum so-
cjalne w Grecji doszło do poziomu 1100 
euro miesięcznie. Zawsze można powie-
dzieć, że w Niemczech jest jeszcze wyż-
sze bo 1340 euro. Jeszcze nie osiągnęli 
takiego stopnia zatrudnienia w urzędach 
jak w Polsce, ale niewiele nas różni. Teraz 
Euroland zastanawia się, co z tym bałaga-
nem zrobić. Dodam, że z tego pomysłu 
skorzystała Estonia i Słowacja. Kiedy bie-
dak przystępuje do Eurolandu, bo ma sła-
bą walutę i biedną gospodarkę, zawsze 
te niedobory będą zmartwieniem boga-
tych. Dlatego Anglicy do Eurolandu się nie 
palą, bo nie chcą dokładać się do innych. 
Co więc mędrcy uradzili? Nim to wyjaśnię, 
opiszę mechanizm powstawania greckie-
go długu. Kiedy tylko Grecja rzystąpiła do 
UE, niemal natychmiast pojawiła się oferta 
pożyczek i kredytów. Najchętniej pożycza-
ły banki komercyjne, zwłaszcza niemieckie. 
Pożyczali, mimo że wiedzieli, że gospodar-
ka nieefektywna, a rząd przeje i przepije. 
Pytanie – dlaczego? Nadmiar pieniądza 
na wolnym rynku może wywołać infla-
cję, lepiej, kiedy o niego trudno. Ten nad-
miar trzeba było jakoś ulokować, najlepiej 
w obligacjach skarbowych. Ponieważ Gre-
cja była już w Unii, mogła szukać pienię-
dzy na całym unijnym rynku. Czy bankie-
rzy nie wiedzieli, że wcześniej czy później 
to się zawali. Oczywiście, że brali to pod 
uwagę, ale kto inny pożyczałby na tak wy-
soki procent, a poza tym są gwarancje, to 
znaczy kraj nie może zbankrutować, więc 

Andrzej Wilowski

Kto udaje Greka?
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jeśli rząd grecki ogłosi niewypłacalność, 
wtedy trzeba będzie sięgnąć do budżetu 
unijnego i z niego pokryć chociażby część 
strat. Nawet jeśli będzie trzeba coś umo-
rzyć, to i tak tamte pieniądze pożyczone 
przed laty, to już nie dzisiejsze. 

Mędrcy więc uradzili, że trzeba ten 
system finansowy zasilić, ale kogo ma to 
uratować, czy Greków wyciągnąć z dłu-
gów, czy ratować europejski system ban-
kowy? Rzecz jasna państwo nie zbankru-
tuje, wierzyciele nie zlicytują, toteż nie 
ma się o co martwić, martwmy się o ban-
ki. Ten system naprawczy przede wszyst-
kim uratuje banki komercyjne, ale i tak dla 
każdego nie starczy. Jednak nie ma kłopo-
tu, wszak Grecja ma sporo państwowych 
przedsiębiorstw i państwowej ziemi, więc 
będzie okazja coś tanio kupić na wyprze-
daży. Pierwsze pewno pod młotek pójdą 
porty (prawie wszystkie to przedsiębior-
stwa państwowe). Na stocznie może się 
skusi Turek albo Chińczyk, bo nikt nor-
malny ich nie kupi. Stocznie miał kupić 
tajemniczy Katarczyk, ale wcześniej jako 
państwowe przedsiębiorstwo doprowa-
dzono je do ruiny, przy okazji ciągnąc za 
sobą innych. 

Co to przypomina? Prawda jest bru-
talna i smutna. Ta pomoc i reformy sa-
mym Grekom nic nie dadzą, wcale ich 
nie zauważą, a wręcz się im pogorszy. 
Program naprawczy też gospodarki nie 
uratuje. Może czasem jednak warto być 
biedakiem, ale pewnym jutra, a nie żyć 
złudzeniami, że będzie tak dobrze, jak 
w Ameryce czy Szwecji za pożyczone 
pieniądze. Pamiętam zdjęcie z amery-
kańskiego „Newsweeka” – na osiołku 
jedzie Grek i rozmawia przez komór-
kę. Był to rok 1997, kiedy w Polsce ko-
mórka to był jeszcze luksus. Podpis pod 
zdjęciem: „kontrast kulturowy”, a ja my-
ślę że powinien brzmieć inaczej. Pew-
nie, że z dzisiejszego punktu widzenia 
telefonia konwencjonalna jest znacz-
nie droższa i technicznie skomplikowa-
na, bo jak skablować setki wysp, jednak 
w tamtym czasie był to luksus. Pytałem 
speców od telekomunikacji i wyjaśnili 
mi, że na początku ten system był moc-
no dotowany przez państwo, bo nikogo 
nie byłoby stać na abonament. Dziesięć 
lat później znalazłoby się dziesiątki firm 
komercyjnych, które chętnie weszłyby 
na ten rynek i zaoferowały tanie usługi, 

w dodatku płacąc znaczne podatki od 
tej działalności. 

Czy jest jakaś polska analogia? Przy-
pomnę chociażby ambicje z Euro 2012. 
Zaniedbane drogi, ale ambicje na auto-
strady, brak obiektów sportowych przy 
szkołach, co jest już europejską normą, 
a ambicje na najnowocześniejsze sta-
diony. W dodatku te inwestycje są wyjąt-
kowo drogie i nie przemyślane. Podob-
nie jak Grecy chcemy przeskoczyć jakiś 
etap w cywilizacyjnym rozwoju. Podob-
nie jak Grecy na niewydolność w jakim-
kolwiek sektorze mamy zawsze jedną so-
cjalistyczną radę – więcej urzędników. 
Nasz rząd zachowuje się równie schizo-
frenicznie, jak grecki – zaklina rzeczywi-
stość. W tym porównaniu jest jednak je-
den element optymistyczny, nie jesteśmy 
w strefie euro. To dopiero byłoby rozpasa-
nie i hulanki, kiedy pojawiłyby się atrak-
cyjne oferty kredytowe, to tak, jak z tym 
bezrobotnym, który kupuje plazmowy 
telewizor i szybko przekonuje się, że nie 
ma na spłatę rat, ale telewizor mu się „na-
leży”, skoro sąsiad go ma. Czasem lepiej 
żyć biedniej, ale godnie.  

R E K L A M A
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To zdecydowanie jedna z najcie-
kawszych i najlepszych pod względem 
poziomu artystycznego wystaw foto-
graficznych, jakie ostatnio miałem przy-
jemność oglądać. Dodatkowym walorem 
tej prezentacji, czynnej od 2 czerwca do 
31 lipca br. w Pawilonie Ekspozycyjno-Dy-
daktycznym Ogrodu Botanicznego w Po-
znaniu, były opisy edukacyjne, informu-
jące o miejscu powstania zdjęcia oraz 
miniatury poetyckie poznańskiej poetki 
Marii Magdaleny Pocgaj. Te drugie, za-
mieszczone w katalogu, nadały poetycki 

wymiar bardzo dobrze wydrukowanym 
pracom trzynastu artystów biorących 
udział w ekspozycji. Cieszyła się ona za-
interesowaniem wielu zwiedzających 
Ogród Botaniczny, o czym zaświadczają 
wpisy do księgi. Podobnego jak autorzy 
wpisów zdania było pewnie również kie-
rownictwo pawilonu, skoro czas trwania 
wystawy został przedłużony do końca lip-
ca bieżącego roku. 

Dodatkowe  zainteresowanie pre-
zentacją w botaniku – zwłaszcza osób 
zorientowanych w branży fotografii ar-

tystycznej – wzbudził „mściwy”, 
jak go nazwał komisarz ekspo-
zycji Sebastian Cichocki, ko-
mentarz na blogu Tobisologia 
(http://blog.tobis.pl/2011/06/
oblicza-wody-oraz-fotografie.
html), napisany przez znane-
go poznańskiego fotografika 
Sławomira Tobisa. Wypowiedź 
wymienionego autora pisana 
na gorąco była emocjonalna, 
niekonsekwentna, krzywdząca 
i – sądząc po końcówce – ma-
łostkowa. Po zdaniu na począt-
ku wypowiedzi, w którym  zde-
cydowanie odradza wizytę na 
wystawie, Tobis skrytykował 
kuratora przede wszystkim za 
nieprzedstawienie na otwarciu 
wystawy jej koncepcji. Dalej 
czytamy: „Wystawa jest, z nie-
wielkimi wyjątkami, zlepkiem 
przypadkowo dobranych foto-
grafii, nie tworzących żadnego 
dyskursu w zadanym temacie. 
Zdecydowanie wyróżniają się 

zdjęcia paralotniarzy, Pawła Młodkow-
skiego oraz Krzysztofa Rostka, z których 
każdy ma na wystawie udany dyptyk. Nie-
samowity klimat ma jedno ze skandynaw-
skich ujęć Andrzeja Szmala – chciałoby 
się rzec – klasyka gatunku. Klimatyczne 
są także prezentacje Artura Bilewskiego 
oraz Macieja Fiszera, choć ta ostatnia wy-
raźnie odstaje tematyką tudzież formą…”. 
W dalszej części wypowiedzi, jak i w po-
lemice, jaka wywiązała się z kuratorem, 
główny zarzut dotyczył aranżacji ekspo-
zycji, a konkretnie usytuowania zdjęć au-
torów w zestawy. 

Tobis bardzo surowo ocenił prace wy-
stawiających autorów – do czego ma oczy-
wiście prawo – wyróżniając tylko dwa dyp-
tyki i pojedyncze kompozycje w sumie aż 
pięciu artystów.  Moim zdaniem wystawa 
jako całość zasługiwała na uwagę, bo była 
interesująca i na wysokim poziomie. Moż-
na powiedzieć, że chodziło w niej o zjawi-
ska, a nie o nazwiska, co również dobrze 
świadczy o kuratorze wystawy. Obok bo-
wiem prac autorów o dużym, niekwestio-
nowanym dorobku, będących członkami 
prestiżowego Związku Polskich Artystów 
Fotografików, znajdowały się na niej kom-
pozycje niezrzeszonych nie ustępujące po-
ziomem dokonaniom zawodowców. Więk-
szość z nich zasługuje na osobne szkice, 
o kilku zresztą takie teksty powstały. Po-
nadto nie zgadzam się z Tobisem, który 
niezbyt dokładnie przyjrzał się zestawom, 
w sprawie aranżacji. Przecież na przykład 
inkryminowane zestawy Artura Bilewskie-
go to były pionowe dyptyki, ponadto  inne 
ułożenie prac w niewielkim stopniu wpły-
nęłoby na jakość całej prezentacji. Poza 
tym tacy na przykład artyści, jak: Andrzej 
Szmal, Maciej Fiszer czy Joanna Pawełko, 
mieli świetne wszystkie prace, więc wy-
mienianie pojedynczych fotografii było 
zwykłym widzimisię Tobisa. 

Niewątpliwie wystawa miała niedo-
ciągnięcia: przede wszystkim cały nakład 

 Andrzej Haegenbarth

Oblicza wody

czasem wszystko

staje się nieważne

wobec jednej

znieruchomiałej fali 

zachwytu

i zatrzymanego na moment

tętna

Maria Magdalena Pocgaj
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Sebastian Cichocki

Tomasz Lisiecki
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katalogu nie został wydrukowany na wer-
nisaż, a potem nie można było go kupić 
na wystawie, co osłabiło jej oddziaływa-
nie; innym mankamentem były niejedno-
rodne noty biograficzne, które powinny 
się znaleźć nie tylko w sali ekspozycyj-
nej, ale również w katalogu. Gdyby pre-
zentacja była przygotowywana wcześniej, 
można było sproblematyzować hasło wy-
stawy. Ale wówczas tezy trzeba by wrę-

czyć zaproszonym artystom pół roku 
wcześniej, aby mieli czas na przemyśle-
nia i realizacje kompozycji. Wtedy pew-
nie wystawa byłaby problemowa, lecz 
nie jestem pewien, czy wystawione prace 
byłyby wartościowsze od zaprezentowa-
nych na „Obliczach wody”. Doświadcze-
nie bowiem uczy, że gdy ekspozycja ma 
rozwiniętą ideę (Dan Holdsworth „Blacko-
ut”, Magdalena Kmiecik i Agata Wrońska 

„Hill”) to tylko trzy, cztery prace są god-
ne uwagi,  a kiepska reszta w niewielkim 
lub żadnym stopniu nawiązuje relacje 
z tekstem. Wtedy zamiast o fotografiach, 
mówi się o asocjacjach, jakie wywołuje 
tytuł, topniejącym islandzkim lodowcu 
i problemach ekologicznych.

Niemniej niedopatrzenia kuratora 
Sebastiana Cichockiego, który całą od-
powiedzialność wziął na siebie i jestem 
przekonany, że w przyszłym roku zor-
ganizuje jeszcze lepszą ekspozycję, nie 
spowodowały, że wybrane przez niego 
kompozycje stały się beznadziejne. Widz 
miał do dyspozycji 80 zdjęć powstałych 

w rozmaitych miejscach Polski, 
Europy i świata. Było to spojrze-
nie artystów na wodę i jej kon-
teksty z różnych punktów wi-
dzenia, m.in. z paralotni i spod 
wody, o różnych porach dnia 
i roku. Od ujęć makro, przepięk-
nych, perlistych naszyjników, 
utworzonych z kropel wody, 
zawieszonych na pajęczynach; 

zbliżeń struktury alpejskiego 
lodowca Rhonegletscher, któ-
ry topi się i zmienia kształt nie-
mal na oczach fotografujące-
go (Antoni Rut); rafy koralowej, 
poddanej zmiennej kolorystyce 
i refleksom słonecznym (Henryk 
Błachnio); podwodnego świata 
zatopionych statków (Artur Bi-
lewski);  poprzez widziane pod 
różnymi kątami rozmaite pejza-
że; aż po zarejestrowane z dużej 
wysokości podtopione zabudo-
wania, drzewa i Zatokę Pucką.

Z wyjątkiem zdjęć podwod-
nych, na których widać nurków 
i wraki statków, wszyscy artyści 
prezentowali naturę w stanie 
czy stym. Tylko bodajże w jed-
nym wypadku dostrzegało się 
przed mioty wytworzone przez 
ludzi. Myślę o kajakach, które 
są ak centem kolorystycznym 
w pra cach Romana Pauszka. Na 
wy stawie zdecydowanie domi-
nowała  przyroda nieożywio-
na, jedynie w nielicznych przy-
padkach wzbogacona przez 
sfotografo wane pta-

ki i nieliczne ryby.
Kiedy zastanawiałem się 

nad ukazanym w pracach foto-
grafików pięknem natury i na-
turą piękna, pojęciem z zakresu 
estetyki, doszedłem do wnio-
sku, że w przypadku tych prac  
można mówić wyłącznie o tak 
zwanych mocnych wartościach 
estetycznych. Piękno bowiem 
przeważa w nich nad ładno-
ścią, pospolitość nad przecięt-
nością, prozaiczność nad ba-
nalnością i wyrafinowanie nad 
wirtuozerią

Warte podkreślenia jest 
jeszcze jedno. Znani mi artyści 
nie spoczywają na laurach, nie 
odcinają kuponów od dotych-
czasowych osiągnięć, ale drą-
żą intrygujące ich zagadnienia. 
Przykładem tego na wystawie 
były pozornie nieefektowne, bo 
czarno-białe kompozycje Joan-
ny Pawełko. Ta artystka mogłaby 

z powodzeniem kontynuować cieszący się 
uznaniem barwny cykl „Wielki błękit – ba-
lans przestrzeni”, a zajęła się relacjami mię-
dzy światem rzeczywistym a migotliwym, 
bo odbitym w tafli wody, światem niereal-
nym. Jej kompozycje wykonane w otocze-
niu linii brzegowej Jeziora Paklicko Wielkie, 
poddane nieznacznej obróbce kompute-
rowej są niepokojące, ale i fascynujące. 
Skłaniają do rozważań o wodzie jako pra-
materii, w której powstało życie, wodzie 
zmiennej, w ruchu, zdającej się być, jak 
w wielu religiach, żywą i niemal godną 
czci istotą. Wymieniłem nazwisko Paweł-
ko również z tego względu, iż jej prace są 

– moim zdaniem – w większym stopniu kre-
acyjne niż inne, rejestrujące przez pryzmat 
osobowości fascynujące fenomeny zasta-
nego świata zewnętrznego.

Wystawa  Sebastiana Cichockiego, 
bo to autorski wybór, usatysfakcjonowa-
ła rozmaitych odbiorców, zarówno znaw-
ców, wśród nich artystów plastyków 
potrafiących docenić kunszt fotografują-
cych,  ich indywidualne podejście do te-
matu, jak i masowych odbiorców, przede 
wszystkim ceniących zmysłowe piękno 
fotograficznych przedstawień. 

Maciej Fiszer

Roman Pauszek

Joanna Pawełko

Krzysztof Rostek

Paweł Młodkowski
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Lato w zasadzie jest i wakacje jeszcze 
trwają. Z pogodą bywa różnie, mówi się, że 
z powodu rozchwiania klimatu. Dwa lata 
temu, na przykład, w styczniu temperatu-
ra dochodziła do +10 stopni i całymi tygo-
dniami można było wykonywać prace ziem-
ne w ogródku. W niektóre tegoroczne noce 
lipcowe też bywało plus 10 Celsjuszów…

Latem, w wakacje, ludzie robią różne 
rzeczy, często takie, których nie mogą kie-
dy indziej. Jak pogoda nie sprzyja, gapią się 
w telewizję. Nie ma dziś zresztą jednej tele-
wizji, są telewizje i wszystkie latem zacho-
wują się podobnie. Jak? Lato traktują tak, 
jak ogół instytucji „kulturalnych”, a trafniej 
byłoby napisać – in-
stytucji szołbiznesu: 
jak przerwę wakacyj-
ną. Minimum albo 
i zero nowości, jedy-
nie powtórki, powtór-
ki, powtórki… 

Piszę tu o pro-
pozycjach repertu-
arowych, nie o rekla-
mach. Obecne media, 
również te, za któ-
re trzeba konkretnie 
płacić (gazety, czaso-
pisma), często zda-
ją się stanowić wehi-
kuł do przenoszenia 
treści reklamowych, pomiędzy którymi 
utkane są jakieś artykuły, wywiady, filmy, 
programy rozrywkowe itd. Byle tylko nie 
zakłóciły przekazu o tym, co, gdzie, jak i za 
ile koniecznie można, a raczej koniecznie 
trzeba kupić! Bywa, że trudno odróżnić 
twórczość własną medium od reklamy: na 
przykład „publicystykę” o deweloperskiej 
ofercie nowych mieszkań czyta się jak do-
kładnie zaprogramowane przez zlecenio-
dawcę artykuły sponsorowane. I na odwrót 

– wzór przekazu reklamowego powoduje, iż 
dziennikarstwo upodobnia się do działal-
ności PRowej, a dziennikarze stają się cele-
brytami, w najlepszym razie. 

Wracając do telewizji – serwują latem 
powtórki starych seriali, niemal naraz, na 
różnych kanałach można obejrzeć różne 
odcinki. Od seriali przedpotopowych, ale 
słynnych, mimo że radykalnie dziś niesłusz-
nych, po całkiem współczesne. Cechą na-
ocznie wyróżniającą te ostatnie jest poja-
wianie się w każdym – choćby na krótko, 
ale zwykle tak, że jest „szacun” i „ąę” 

– jakiegoś księdza. Cechą seria-
li starych, w tym najpopu-
larniejszych , jest obec-
ność w centrum 
uwagi przedsta-
wicieli apara-
tu ucisku 
u p a d ł e j 

komuny. W „Stawce większej niż życie” bo-
haterem jest, by użyć współczesnych kate-
gorii, ruski, komunistyczny agent. W „Czte-
rech pancernych..” jest ich aż czterech, 
a z psem (też ruskim) to pięciu. W „07 zgłoś 
się” porucznik Borewicz jest tylko jeden, ale 
jak on uprawia apologię MO!

Co starsi znają te seriale na pamięć, ale 
pamięć ma pewną uroczą, z wiekiem coraz 
bardziej, cechę – zawodzi… Więc w starych 
serialach znajduje się coraz więcej kawał-
ków nowych. I zdarzają się coraz częściej 
sympatyczne niespodzianki. 

W jednej z ostatnich, wyświetlanych 
późną nocną porą, powtórek „07 zgłoś się” 

z 1981 r. aktor, b. poseł, b. redaktor, b. czło-
nek (b. PZPR), b. rzecznik SLD w Sejmie Bro-
nisław Cieślak jako porucznik Sławek (!) Bo-
rewicz wykonuje tajną misję na Mazurach 
udając nadjeziornego ratownika w ośrod-
ku wczasowym, w pełni sezonu letniego, 
czyli tak jak teraz, mniej więcej... Organa 
podejrzewają, że w ośrodku intensywnie 
uprawiane jest płatne kurewstwo, z które-
go czerpanie korzyści przez osoby trzecie 
(Piotr Fronczewski gra naprawdę, nie jak 
w reklamach i sitkomach – złego człowie-
ka) do dziś jest przestępstwem. 

Urocza niespodzianka polega na tym, 
iż w tym odcinku (blisko 90 minut) jedną 
z głównych postaci („to zła kobieta była”) 
gra Grażyna Szapołowska, wówczas aktor-
ka młoda, ale już znana, choć u progu 
kariery. Cie-
ślak był 

wtedy w telewizyjnym szołbiznesie pod 
rządami czerwonych kimś w rodzaju gru-
bej ryby. Jednak, tak czy owak, przy Sza-
połowskiej, aktorce m.in. Kieślowskiego 
i Wajdy, i u wielu, wielu innych wybitnych 
reżyserów, nie tylko polskich, aktor z niego 
żaden, choć serial był popularny. 

Na temat Szapołowskiej Zygmunt Kału-
żyński, krytyk filmowy o najbardziej chyba 
wyrazistej osobowości od nie wiadomo kie-
dy, orzekł był, iż ma ona w sobie więcej ero-
tyzmu niż cały kwiat polskiego damskiego 
aktorstwa od zawsze, razem wzięty. I oto 
w durnym i banalnym odcinku głupawego 
serialu o dzielnym milicjancie w plażowo-

nadjeziornej scenerii 
Szapołowska dokonu-
je ekspresji tego swe-
go erotyzmu, zarów-
no w bikini, jak i bez. 
Głównie rozbiera się 
przed Fronczewskim, 
aktorem prawdzi-
wym, co można przy-
jąć ze zrozumieniem. 
Ale przed Cieślakiem 
Bronisławem? Bar-
dziej milicjantem niż 
aktorem? 

Zgrz yt  pomię -
dzy tymi dwoma ja-
k o ś c i a m i  n i e m a l 

słychać, choć ma on głównie charakter wi-
zualny (goła Szapołowska versus ratownik 
Cieślak w slipkach). Jednak wrażenie po-
wstaje i pozostaje, mimo że sceny zostały 
nakręcone 30 lat temu. Widać i czuć, że Sza-
połowska rozbiera się z ochotą, ba – z pasją, 
czerpiąc z tego przyjemność i satysfakcję, 
razem z widzami. Zgrzyt obecności Cieśla-
kowego profilu można znieść…

Telewizja jednak może zaskoczyć.  

Lech Mergler

Rozebrać 
się przed 
Cieślakiem? 



Galeria Karola Budzińskiego




