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NO TO POSŁUCHAJCIE

NO TO POSŁUCHAJCIE

N O  T O  P O S Ł U C H A J C I E
Marek Zaradniak

MARYLA RODOWICZ
ANTOLOGIA 

Maryla Rodowicz propo-
nuje swoją antologię. Kolej-
ne płyty mają się ukazywać 
do czerwca, a podsumowa-
niem całości będzie specjal-
ny box ze wszystkimi krążka-
mi. Oprócz dwunastu płyt 
winylowych w  wersji kom-
paktowej zestaw będzie za-
wierał osiem płyt z  serii  

„Rarytasy” i na nie warto szcze-
gólnie zwrócić uwagę. Znaj-
dują się tam bowiem pio-
senki, które wcześniej nie 
ukazały się na płytach, były 
jedynie puszczane w radiu. 
Z  krążka „Rarytasy 67–70” 

odsłuchamy m.in. polską wersję słynnego przeboju Boba Dylana „Blo-
win’ in The Wind” – „Odpowie ci wiatr”, a także „Jak cię, miły, zatrzymać” 

– piosenkę, która przyniosła Maryli Rodowicz zwycięstwo na Festiwalu 
Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie w roku 1967. Krążek 

„Rarytasy 70–73” to m.in wielki przebój George’a Harrisona „My Sweet 
Lord” oraz piosenka „Ginny, Ginny”, którą w latach sześćdziesiątych śpie-
wała represjonowana później przez komunistów Czeszka Marta Kubi-
sova. Warto obserwować, co przyniosą kolejne albumy z  serii 

„Rarytasy”.

KOMEDA
MUZYKA FILMOWA I JAZZ

Gdy dowiedziałem się, że ma 
się pojawić dwupłytowe wydaw-
nictwo z muzyką filmową i jazzo-
wą Krzysztofa Komedy, ucieszyłem 
się. Gdy je przesłuchałem, nie by-
łem w pełni usatysfakcjonowany. 
Pierwsza płyta to krążek z muzyką 
filmową w wykonaniu Sinfonii Var-
sovii, tria Andrzeja Jagodzińskiego 
oraz solistów, zarówno z kręgu kla-
syki, jak i jazzu. 

Początek to instrumentalna 
wersja kołysanki „Sleep Safe and 
Warm” z filmu „Dziecko Rosemary”. 
Warto zwrócić uwagę na piosenkę 

„Każdy szafę ma”. Tekst do muzyki 
Komedy z filmu „Dwaj ludzie z szafą” Romana Polańskiego dopisał po 
latach Wojciech Młynarski. Śpiewa – i to jak! – Grażyna Auguścik. Z ko-
lei balladę „Nim wstanie dzień” z filmu „Prawo i pięść” słyszymy w wyko-
naniu Agnieszki Wilczyńskiej. Towarzyszy jej tylko fortepian Andrzeja 
Jagodzińskiego. Dzięki oszczędnej aranżacji mamy do czynienia z maj-
stersztykiem. I wreszcie warto zwrócić uwagę na piosenkę „Z lat zie-
lonych walc szalony”, czyli słynną „Crazy Girl” z „Noża w wodzie”. Znaj-
dziemy tam zarówno duet, jak i partie solowe Auguścik i Wilczyńskiej, 
a także improwizacje znakomicie współbrzmiących z triem Jagodziń-
skiego saksofonisty Henryka Miśkiewicza i flecistki Jadwigi Kotnowskiej.

Z przykrością stwierdzam, że drugi krążek albumu to nieporozumie-
nie. To wydany przed kilku laty bestsellerowy album Marii Sadowskiej 

„Tribute To Komeda”. Niestety zawiera tylko fragmenty tamtej płyty. Dla-
czego? Nie wiadomo. I to właśnie sprawia, że po przesłuchaniu albumu 
pozostaje niesmak.
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 ALIBABKI 
NA BIS I NA DESER

Wylansowały takie 
przeboje, jak „Kwiat jed-
nej nocy”, „Kapitańskie 
tango” czy „Dom malwy 
malowany”. Towarzyszyły 
wielu wykonawcom jako 
chórek zarówno podczas 
nagrań, jak i  na festiwa-
lach. Alibabki, bo o nich 
mowa, lata swojej naj-
większej świetności prze-
żywały na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych. W  sumie na 
estradzie były przez trzydzieści trzy lata. Miały swoją kla-
sę i styl. W przyszłym roku minie pół wieku od ich debiu-
tu. Stateczne dziś, starsze panie przypomniały się właśnie 
wydanym przez Polskie Radio podwójnym albumem „Ali-
babki na bis i na deser”. W sumie na dwóch krążkach zna-
lazło się trzydzieści dziewięć dobrze znanych szlagierów 
sprzed lat. Warto zwrócić uwagę na opracowane przez 
Jana Ptaszyna Wróblewskiego „Sławetne peregrynacje 
imć pań Alibabek”, sześć wielkich przebojów z „Kwiatem 
jednej nocy” na czele tworzących wiązankę. I choć dziś 
Alibabki już nie występują, wydanie albumu stało się 
pretekstem do nagrania dwóch nowych piosenek: „Krem 
z białych bzów” i „My z wielkiej gry”. Obie z muzyką Jana 
Józefa Dobrzyńskiego i tekstami Tomasza Wachnowskie-
go. Jest więc czego słuchać i wspominać oraz oceniać to, 
co nowe. 

 

DIANA KRALL
GLAD RAG DOLL 

Diana Krall to pianistka i wokalistka o marce od lat 
ustalonej na światowym rynku muzycznym. 

Ten krążek to jej kolejna podróż w przeszłość. A przy 
tym rzecz jest niebanalna 
repertuarowo, ciekawa mu-
zycznie i świadczy o tym, że 
ci, którzy ją nagrywali, to mu-
zyczni pasjonaci. Mamy tutaj 
ślady fascynacji Diany amery-
kańską muzyką rozrywkową 
lat dwudziestych minionego 
stulecia. Utwory z  tamtego 
okresu w  wersji, którą pro-
ponuje Diana, świadczą o jej 
niezwykle wysmakowanym 
guście. Podobać mogą się 
oszczędne aranżacje; szcze-
gólnie archaiczny fortepian i gitary akustyczne przywo-
łują klimat tamtych czasów. Warto zwrócić uwagę, że swo-
je piętno na płycie odcisnęła nie tylko Diana Krall, która 
daje popis swej sprawności i stylu w „I’m A Little Mixed Up”, 
lecz także gitarzysta Marc Ribot, grający m.in. na ukulele 
i sześciostrunowej gitarze basowej („Just Like A Butterfly 
That’s Caught In The Rain”) i występujący p od pseudo-
nimem Howard Coward Elvis Costello (tenorowa gitara 
w „Wide River To Cross”). Sięgnijcie Państwo po ten krą-
żek koniecznie. 

2

m
uz

yk
a



w numerze

s. 21 
Teatr uwrażliwia

s. 28 
Sala Ziemi

w numerze

P O L S K A  ISSN 1896-1878
Wydawca:  
DOM WYDAWNICZY NETTER 
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

NIP 779-110-19-06 • REGON 300467591

konto: Bank Zachodni WBK S.A  
Nr 56 1090 1362 0000 0001 1083 8358

Redakcja (sekretariat):  
tel. 61 866 78 58 
tel. +48 (0) 501 180 575 
tel. +48 (0) 515 079 888

sekretariat@merkuriusz.com.pl 
redakcja@merkuriusz.com.pl

www.merkuriusz.com.pl

Redaktor naczelna: Mariola Zdancewicz

Zastępca redaktor naczelnej: Krzysztof 
Wiench

Asystent redakcji: Lidia Piechocka

Korekta: Małgorzata Haze

Fotografie: Maciej Ograbek, Stanisław 
Wojcieszak

Współpraca: Marek Zaradniak, Kamila 
Zdancewicz, Andrzej Haegenbarth, Andrzej 
Wilowski, Maja Netter, Aleksandra Wójtowicz, 
Weronika Pilarsk

Na okładce: Otwarcie Sala Ziemi

Skład: Pre-Press Studio Krzysztof Spychał 
www.spychal.pl

Druk: Empir drukarnia 
ul. Sczanieckiej 14a 
60-216 Poznań

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych, i ma prawo do skracania niezamówionych tekstów.

Nasze artykuły znajdziesz także na portalu epoznan.pl

amb

ELI OW K OI LK OT¥ RZ OC WEI EP

ul 0. 6 O -0g 0ro -d 2o 5w 8 a 1 617 0 , x P afo /z .n la eñ, t

w lw p.w t. ea nm .b

www.amb.net.pl

zamawiaj¹c internetem

P ¹ i o wi t e l ee k l oc i o rz w k o 

  oraz bezp³atny projekt

  kupon na rabatu10%

No to posłuchajcie 2

Polska żywność w Europie 4

Takie małe oksfordy 6

Działamy zdecydowanie... 8

Ważą się losy OZE 11

Jubilat hrabia Zamoyski 12

W służbie sacrum 14

Woda 16

Dbam o równowagę 18

Teatr uwrażliwia 21

Bewei System 24

Na zaciągniętym hamulcu 26

Sala Ziemi 28

Londyńska rura 30

spis treści

Program „Solidny Partner”
– rzetelność i odpowiedzialność w biznesie

Pod patronatem honorowym:
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Portal biznesowy
solidnypartner.eu

Wysoka jakość i bezpieczeństwo w biznesie

s. 6 
Takie małe oksfordy

s. 8 
Działamy 
zdecydowanie...



4

ro
ln

ic
tw

o

Ze Stanisławem Kalembą, ministrem 
rolnictwa i  rozwoju wsi, rozmawia 
Mariola Zdancewicz

 Na spotkaniach podsu-
mowujących ubiegły rok chwalił się 
Pan nadwyżką eksportu towarów 
polskiej produkcji żywnościowej. 
Na ile satysfakcjonujące są te dane?

Dotyczą one jedenastu miesięcy 
ubiegłego roku. Sądzę, że na począt-
ku marca poznamy precyzyjne dane za 
cały rok. Są one lepsze niż można się 
było spodziewać. Rok 2012 był kolej-
nym rokiem znakomitej renomy naszej 
żywności, zwiększenia eksportu, a ten 
wyniósł około 17 mld euro.

 Polska żywność ekspor-
towana jest głównie do krajów Unii 
Europejskiej, przede wszystkim do 
Niemiec. Może warto rozwijać al-
ternatywne kierunki, na wschód? 
Czy ministerstwo ma jakiś projekt 
wspierania takiego eksportu?

W ubiegłym roku znacznie wzrósł 
eksport, głównie do Federacji Rosyj-
skiej, ale też Białorusi i  Ukrainy. Co 
ciekawe, zwiększa się też zaintereso-
wanie naszą żywnością na rynkach da-
lekowschodnich, czyli Chin, Korei, Ja-
ponii. Znacząco zwyżkuje też eksport, 
szczególnie mięsa wołowego, na ryn-
ki arabskie. Te wyniki zawdzięczamy 
między innymi naszej obecności na 
wielu międzynarodowych imprezach 
targowych. Znakomitą reklamą było 
uczestnictwo w targach „Grüne Woche” 
w  Berlinie. Na polskim stoisku pano-
wał tłok. W pierwszym dniu odwiedzi-
ły nas panie minister rolnictwa Niemiec 
i Holandii, a także ministrowie Węgier 
i Ukrainy. Interesowali się nami też sa-
morządowcy. O polskiej żywności było 
głośno. Wcześniej, w  ubiegłym roku 
prezentowaliśmy ją na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich „Polagra”, 
a niedługo pojedziemy do Norymbergi 
i Paryża. Tam także będą nasze stoiska. 
Poza tym prowadzimy doskonałą pro-
mocję produktów regionalnych, trady-
cyjnych, z oznaczeniami geograficzny-
mi. Ministerstwo realizuje też program 

„Poznaj Dobrą Żywność”.
 „Zielony Tydzień” jest 

ukierunkowany na produkty regio-
nalne. Czy Pana zdaniem jesteśmy 
konkurencyjni?

Regiony i  województwa mają 
w tej kategorii mocną pozycję. Wę-
dliny, przetwory mięsne, produkty 
mleczarskie, ale i  inne tradycyjne 
wyroby, jak na przykład rogal świę-
tomarciński, kabanosy czy krupniok 
śląski, naprawdę znakomicie się 
prezentowały. Zainteresowani mają 
świadomość, że produkcja jest u nas 
prowadzona w sposób naturalny, bo 
mniej używamy środków ochrony 
roślin, nawozów mineralnych. Swo-
istym przebojem w tym roku był te-
mat hodowli jesiotra i  pozyskiwa-
nego z tej ryby polskiego kawioru. 
Jesteśmy zatem wszechstronnie 
konkurencyjni. 

 Mimo to w  Niemczech 
nie widać wielu sklepów z polską 
żywnością…

Są takie sklepy. Są też w Wiel-
kiej Brytanii, w Irlandii, szczególnie 
tam, gdzie jest Polonia. Uważam, 
że będzie to tendencja rozwojowa. 
W Berlinie mówili tak też zwiedza-
jący, którzy szukają naszego jedze-
nia w sklepach. Prawie jedna czwar-
ta eksportowanej żywności trafia 
do Niemiec. Wiem też, że w  Berli-
nie pod sklepem ustawia się kolejka, 
gdy przywożony jest transport ma-
sła z Polski. 

 Jakie produkty sprze-
dajemy do Niemiec?

Na ten rynek trafiają głównie 
produkty mięsne, przetwory i pro-
dukty drobiarskie. Dobrze znane są 
tam też polskie wyroby cukiernicze 
i tytoniowe. W produkcji tytoniu je-
steśmy na drugim miejscu w Unii Eu-
ropejskiej. Popularnością cieszą się 
również nasze wódki. Dodam, że na 
początku roku weszła ustawa, której 
celem jest podkreślenie cech odróż-
niających polską wódkę od innych 
wyrobów tej samej kategorii. 

 Na targach znalazło się 
aż osiemdziesięciu siedmiu mini-
strów z całego świata. Z kim uda-
ło się Panu porozmawiać i co Pan 
załatwił dla polskiego rolnictwa? 

Miałem wiele spotkań i rozmów 
bilateralnych, ale szczególnie ważne 
były merytoryczne rozmowy z mini-
strami rolnictwa Federacji Rosyjskiej 
i Litwy oraz z premierem Bawarii. Na 
stoisku odwiedziły nas wspomniane 

panie minister rolnictwa Niemiec i Holandii. 
Dodam, że Holandię wyprzedziliśmy w pro-
dukcji pieczarek. Rozmawialiśmy o handlu, 
współpracy naukowo-technicznej i przyszło-
ści Wspólnej polityki rolnej. Wykorzystywa-
łem każdą możliwość, aby prezentować nasze 
stanowisko w sprawie WPR w nowej perspek-
tywie finansowej.

 No właśnie… Często od poli-
tycznych humorów zależy, czy nasza żyw-
ność jest wpuszczana, czy nie.

Teraz jest inna sytuacja, bo Federacja 
Rosyjska przystąpiła do Światowej Organi-
zacji Handlu. Rozmawialiśmy głównie o pro-
duktach mięsnych, w przypadku których po-
trzebne są pewne rozwiązania na poziomie 
unijnym. Prosiliśmy też, by około dwudziestu 
zakładów jak najszybciej uzyskało dostęp do 
rynku w branży mięsnej, ponieważ na inne 
towary w Federacji Rosyjskiej honorowane 
są nasze świadectwa. Jeżeli chodzi o handel 
mięsem, to stosują jeszcze zasadę, że kontro-
lują nasze zakłady.

 Spotkał się Pan też z  mini-
strem Słowacji w sprawie naszego mleka 
w  proszku, zanieczyszczonego trutką na 
szczury. Czy udało się Panu załagodzić sy-
tuację?

Było to ciekawe spotkanie. Byliśmy zain-
teresowani, żeby wyjaśnić sprawę szczegó-
łowo, strona słowacka – jakby mniej. Proszę 
zwrócić uwagę, że problem wykrył pracownik 
bezpośrednio na taśmie, czyli system bezpie-
czeństwa u nas funkcjonuje. Zaprzestano pro-
dukcji, wycofano produkty, które do tej pory 
wytwarzano na bazie tego mleka. Natomiast 
w Komisji Europejskiej uważa się, że reakcja 
Słowacji ma aspekt polityczny. W rozmowie 
z ministrem Jahnatkiem zwróciłem uwagę na 
to, że my też mamy pewne zastrzeżenia. Za-
proponowałem spotkanie inspektorów z Pol-
ski i Słowacji, które odbędzie się do 15 lutego. 
Była też inna sytuacja. Gdy duńska sieć han-
dlowa nawiązała współpracę Polską, bardzo 
dziwnie zachowała się minister rolnictwa z Da-
nii, która wypowiedziała się krytycznie o pol-
skiej żywności, tylko po to, aby nie wprowa-
dzać jej do sieci. My też mamy żywność z Danii, 
ale u nas nawet w głowie się nie mieści, żeby 
ktoś mógł podejmować takie działania. To kon-
sumenci decydują o tym, co kupują.

 Jednak takie sytuacje nie przy-
sparzają nam sławy. Powiedział Pan kie-
dyś o  nowej instytucji kontrolnej, która 
mogłaby takie problemy rozwiązywać.

Tak, na ten temat też rozmawialiśmy 
z  ministrem Jahnatkiem. Pracujemy nad Po
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Minister Stanisław Kalemba na polskim stoisku podczas targów 
"Grüne Woche" w Berlinie

Z minister rolnictwa Holandii Sharon Dijksma
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powstaniem jednej Agencji Bezpieczeństwa 
Żywności. Jest to przewidziane w planach 
Rady Ministrów na lipiec tego roku. Oprócz 
inspekcji weterynaryjnej, ochrony roślin i na-
siennictwa czy jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych, potrzebna jest jeszcze 
pewna grupa pracowników Państwowej In-
spekcji Sanitarnej. W tej sprawie czekamy na 
decyzję ministra zdrowia, jednak nawet gdy 
nie będzie zgody, stworzymy jedną inspek-
cję z tych wymienionych. To też w jakiś spo-
sób podniesie standardy, przyspieszy kontro-
lę, nadzór i dochodzenie.

 W  rozmowach z  ministrem rol-
nictwa Francji uzyskał Pan informacje 
o  podobnym podejściu do finansowania 
Wspólnej polityki rolnej. Co to oznacza 
dla Polski?

Najsilniejsze rolnictwo jest właśnie we 
Francji. Kraj ten jest zainteresowany utrzy-
maniem Wspólnej polityki rolnej, zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim filarze. Pierwszy 
filar stanowią płatności bezpośrednie, drugi 

– płatności na modernizację. Zgodziliśmy się 
w Warszawie, że należy koniecznie utrzymać 
dotychczasowy poziom finansowania. Wyno-
si on 240 euro na hektar do 2014 roku. Na-
stępnie w ciągu kilku lat ma dojść w Polsce 
do średnich unijnych, które wynoszą obecnie 
około 260 euro. 

 Jeśli chodzi o reformę Wspólnej 
polityki rolnej, to trzeba będzie uwzględ-
nić nową perspektywę finansową na lata 
2014–2020 oraz wstąpienie Chorwacji do 
Unii. Czy wiadomo, czego Polska może się 
spodziewać? 

Na szczycie nie wypracowaliśmy satysfak-
cjonujących rozwiązań, dlatego zakończył się 
on niepowodzeniem. Dopięcie tego budże-
tu będzie wielkim problemem. Brakuje nam 
około 3 mld euro, żeby zrealizować jego za-
łożenia. Mamy pewne propozycje rozwiązań, 
ale nie będę ich ujawniał, bo są one przed-
miotem negocjacji, w które włączyli się pre-
mier i minister spraw zagranicznych. Zasad-
niczym problemem jest, czy na szczycie 7–8 
lutego uda się uzgodnić pewne rzeczy. 

 Wspomniał Pan o  tym, że pol-
skie produkty cieszą się renomą również 
ze względu na to, że są ekologiczne. Może 
warto więc wspierać rolnictwo ekologicz-
ne…

W  ciągu naszego członkostwa w  Unii 
siedmiokrotnie zwiększyliśmy liczbę gospo-
darstw, które zajmują się produkcją ekolo-
giczną. Obecnie jest ich około dwudziestu 
pięciu tysięcy. Przetwórstwo produktów 
ekologicznych zwiększyło się pięciokrotnie. 
Mamy program „Mój Rynek”, który zakłada, 
by jak najwięcej wyrobów wyspecjalizo-
wanej produkcji ekologicznej sprzedawać 
blisko miejsca produkcji. Chciałbym też 
zwrócić uwagę na gospodarstwa agrotury-
styczne. Wzbudzają one duże zainteresowa-
nie wśród obywateli państw członkowskich, 
którzy chcieliby tam wypoczywać. Będzie-
my starali się pomóc organizacjom, które 

zajmują się gospodarstwami 
agroturystycznymi. Będzie 
to też stanowiło uzupełnie-
nie dochodów w tych gospo-
darstwach, które przeważnie 
są rodzinne. 

 Zbliża się termin 
zakończenia okresu przej-
ściowego na zakup gruntów. 
Rolnicy mają coraz mniej-
sze szanse na powiększenie 
swojego areału, gdyż cofnięto jednocze-
śnie dotacje. Czy mają Państwo w  związ-
ku z  tym jakiś pomysł na pomoc dla pol-
skich rolników? A  może niewiele da się 
z tym zrobić?

Ustawa, którą przyjęliśmy w 2011 roku, 
umożliwiała zrezygnowanie z największych 
dzierżaw, generalnie powyżej 429 ha. Do 
tej procedury zgłoszono około 80 tys. ha na 
przetargi ograniczone. Według obecnego 
stanu prawnego możemy stosować kredyty 
preferencyjne na zakup gruntów dla gospo-
darstw rodzinnych. Nabywając te grunty, rol-
nicy mogą wpłacić 10 proc. ich wartości. Po-
została część jest rozłożona na piętnaście lat, 
z oprocentowaniem rocznym 2 proc. Grunty 
powinny trafić do tych gospodarstw, które 
będą je wykorzystywać do produkcji rolnej.

 Był Pan też orędownikiem no-
welizacji ustawy o  gospodarowaniu nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 
Czy przepisy przyjęte przez Sejm są Pana 
zdaniem dobre?

Przede wszystkim jest ustawa o  kształ-
towaniu ustroju rolnego, w której jasno po-
stawiono cele – powiększanie gospodarstw 
rodzinnych, zapobieganie nadmiernej kon-
centracji gospodarstw. Powinniśmy ją reali-
zować. Ustawa z 1 września 2011 roku daje 
większą możliwość powiększania gospo-
darstw rodzinnych i przetargów ograniczo-
nych. Mogła być lepsza, mogły być lepsze za-
pisy, gdyby wtedy była wola pracy nad nią. 
Jednak lobbująca w Sejmie grupa, składają-
ca się z największych dzierżawców, zamiast 
pracować, blokowała wszelkie działania. To 
było bardzo niepokojące, a  jednak ustawę 
udało się uchwalić. Dzięki temu około 80 
tys. ha gruntów może przejść do rodzinnych 
gospodarstw. 

 Jednak w  kontekście całego 
kraju nie wydaje się to dużo.

Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że jest to 
80 tys. ha. Gdyby gospodarstwa powiększy-
ły się o 10 ha, to skorzystałoby z tego osiem 
tysięcy rodzin, czyli warto było to zrobić. 
W ustawie znalazły się również inne zapisy. 
Na czas jej uchwalenia około 25 tys. ha grun-
tów było wykorzystywanych bezumownie, 
czyli bezprawnie. Obecnie wprowadziliśmy 
pięciokrotny czynsz, dzięki czemu taki pro-
ceder nie będzie opłacalny. Ziemia ta wróci 
zatem do agencji i powinna trafić na przetar-
gi ograniczone. Dlatego uważam, że jeśli cho-
dzi o kierunek działań, to jest to bardzo dobra 
ustawa, na którą oczekują rolnicy. 

 Od 28 stycznia zakazane jest 
w Polsce GMO. Prawda jest taka, że GMO, 
które już w  Polsce zaistniało, głównie je-
śli chodzi o kukurydzę, nie zniknie od razu. 

Trudno się do tego odnieść, bo jeszcze nie 
siano kukurydzy w tym roku. Natomiast słusz-
nie pani redaktor mówi o tym, że te uprawy 
były. Nikt jednak nie miał prawa tego skon-
trolować, ponieważ nie było podstawy praw-
nej czy instytucji do tego powołanej. Dlatego 
wprowadziliśmy nadzór Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa i teraz określo-
ny procent upraw kukurydzy będzie spraw-
dzany przez tę inspekcję. Jeśli będzie zgłosze-
nie, że jest uprawa kukurydzy MON810, będą 
duże sankcje karne, włącznie ze zniszczeniem 
tej uprawy. Dostosowaliśmy się do prawa unij-
nego co do obrotu nasionami, taki był wymóg. 
Gdybyśmy tego nie zrobili, groziła nam kara 
w wysokości ponad miliarda złotych. Już był 
wyrok w tej sprawie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Po podpisaniu ustawy przez 
prezydenta Komorowskiego wydaliśmy jed-
nocześnie dwa rozporządzenia, które wcho-
dzą w życie wraz z ustawą 28 stycznia. Można 
powiedzieć, że procedura jest trochę skom-
plikowana, ale trzeba odnaleźć się w prawie 
unijnym, które jest, jakie jest. Uważam, że sko-
ro państwo nie dopuszcza do wysiewu, to też 
nie powinno być obrotu tymi nasionami w da-
nym państwie. Natomiast formalny zakaz ob-
rotu nasionami kukurydzy i ziemniaka też nie-
wiele dawał, bo kto chciał, mógł pojechać do 
naszych sąsiadów i tam je kupić. Uważam, że 
to są dobre przepisy, jednak potrzebny jest 
nadzór. 

 A co będzie z obrotem produk-
tami spożywczymi, są modyfikowane ge-
netycznie?

Przepisy są tu jednoznaczne. Minister rol-
nictwa odpowiada za ustawy o nasiennictwie 
i o paszach. Potrzebna jest jeszcze ustawa o or-
ganizmach genetycznie modyfikowanych, za 
którą odpowiada minister środowiska. To jest 
sprawa nierozwiązana od lat. Minister musi 
się z tym szybko uporać. Powstał nawet spór 
prawny, bo my w swoim zakresie problemy le-
gislacyjne już rozwiązaliśmy. Minister środo-
wiska uznał, że skoro tak, to najlepiej by było, 
gdybyśmy zajęli się wszystkim. Jednak premier 
Donald Tusk jasno określił, że za tamte sprawy 
odpowiada właśnie minister środowiska. Na-
tomiast według dotychczasowych przepisów, 
jeśli produkt zawiera powyżej 0,9 proc. GMO, 
to powinien być oznakowany.  

fot. Archiwum MRiRW

Z minister rolnictwa 
Niemiec Ilse Aigner 
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Takie małe oksfordy

Ze Zbigniewem Ajchlerem, prezesem Rol-
niczych Spółdzielni Produkcyjnych w  Iz-
debnie i Lubosinie, rozmawia "Merkuriusz"

 Został Pan odznaczony przez 
prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi za 
wybitne osiągnięcia w  rolnictwie oraz 
w  pracy na rzecz regionu. Jest Pan też 
laureatem Nagrody Pracy Organicznej, 
konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, 
ostatnio na gali „Agroprzedsiębiorca RP” 
został Pan wyróżniony tytułem wzorowe-
go agroprzedsiębiorcy. Gratulujemy.

Bardzo sobie cenię te wyróżnienia. Jest to 
podsumowanie mojej działalności, efekt spoj-
rzenia na zarządzanie spółdzielniami, przede 
wszystkim „Zdrowie” w Izdebnie, której pre-
zesem jestem już trzydzieści lat. Gdy miałem 
dwadzieścia pięć lat, jako młody człowiek 
zdecydowałem się postawić na nią, a ci, któ-
rzy postawili na mnie, chyba też nie żałują. 
Od siedemnastu lat prowadzę spółdzielnię 
w Lubosinie, którą zastałem jako zbankruto-
wany kombinat rolniczy. Mam ponadto wraz 
z kolegą gospodarstwo rolne o powierzchni 
dwustu hektarów, działam dość intensywnie 
społecznie, jestem piątą kadencję radnym 
w  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
po raz drugi zostałem wybrany prezydentem 
Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, skupiającej naj-
lepsze gospodarstwa z tego regionu. Czasami 
zastanawiam się, jak daję radę to wszystko ze 
sobą połączyć. Nie jest to łatwe, ale nikt mi 
przecież tego nie każe robić, jest to mój oso-
bisty wybór. To mnie napędza.

Jeśli chodzi o  ostatnią nagrodę, zare-
komendowały mnie aż trzy osoby (zgodnie 
z regulaminem wystarczy tylko jedna). Byli to 
wybitni agroprzedsiębiorcy: Tadeusz Łuczak, 
którego firma odegrała znaczącą rolę w prze-
budowie polskiego mleczarstwa, Romuald 
Gąsiorek, właściciel fermy norek w Czernieje-
wie, i król polskiego świata tulipanów Bogdan 
Królik. I choć mam z tego wielką satysfakcję, 
nie pracuję dla trofeów czy honorów, inaczej 
nie potrafię funkcjonować. 

 Minister rolnictwa Stanisław 
Kalemba powiedział, że dzięki takim oso-
bom jak Pan mamy doskonałe rezultaty 
w międzynarodowej wymianie handlowej 
produktami rolno-spożywczymi. Tak jak 
Pan powiedział, w  pierwszej spółdzielni 
jest Pan już od trzydziestu lat. W czym się 
Pan specjalizuje?

Specjalizujemy się w produkcji trzody 
chlewnej, prosiąt o  najwyższych świato-
wych parametrach. Mieliśmy prosięta pol-
skie, mamy teraz francuskie, do oferty do-
łączyliśmy też duńskie. Rynek jest bardzo 
wymagający, konkurujemy nie tylko z pol-
skimi producentami, ale przede wszystkim 

z duńskimi, holenderskimi czy niemieckimi. 
Nie ma tu miejsca na bycie partnerem tyl-
ko jednej transakcji. W zakładzie w Izdeb-
nie stado podstawowe to czterysta siedem-
dziesiąt loch, z jednej rocznie mamy ponad 
trzydzieści prosiąt. Planujemy jeszcze 
zwiększyć ilość w stadzie o około 25 pro-
cent w ciągu półtora roku. W drugiej spół-
dzielni stado jest większe, bo liczy ponad 
siedemset macior.

Klient bardzo szybko weryfikuje, 
czy jest się dobrym, czy złym produ-
centem. Trzeba też widzieć potrze-
by klienta. Staramy się więc sym-
biotycznie ze sobą współpracować, 
robimy audyty wyjazdowe, uczymy 
dalszej produkcji. Ta nauka jest na 
pewno kosztem, ale wiąże nas ze 
sobą, chcemy współpracować dłu-
żej, być przewidywalni.

Dodatkowo mamy dwa działy 
produkcji roślinnej, zbóż i rzepaku, 
a osiągane plony są na najwyższym 
poziomie europejskim – zbóż rzę-
du ośmiu ton z hektara w Lubosinie, 
a w Izdebnie (z racji nieco słabszych 
gleb) około sześciu. To wszystko 
powoduje, że jesteśmy zauważani 
jako dobrzy producenci. Choć, mó-
wiąc nieco żartobliwie, codziennie, 
gdy jemy śniadanie, obiad i kolację, 
musimy udowadniać, że nasz pro-
dukt jest bardzo dobry i nadąża za 
duchem czasu i  potrzebami klien-
ta. To jest filozofia całego mojego 
funkcjonowania.

 Spółdzielnia w  Lubosi-
nie była w  stanie upadłości. Jak 
do tego doszło, że zdecydował się 
Pan przejąć takie gospodarstwo?

To dłuższa historia. Na początku nie chcia-
łem tego robić. W Izdebnie miałem wszystko 
ładnie poukładane, był porządek, dyscyplina, 
były też efekty i  raptem musiałbym zaczy-
nać wszystko od nowa. Przesądzili o tym jed-
nak pracownicy tej spółdzielni. Chcieli, żeby 
było tak jak w Izdebnie. To jest zakład odda-
lony o trzydzieści kilometrów, bliżej były inne 
spółdzielnie i inni prezesi, ale akurat zgłosili 
się do mnie i to mnie ujęło. Niezwykle ważne 
jest zaufanie, bo na nim buduje się możliwość 
dalszego funkcjonowania. 

Przysłowiową kropką nad „i” była jesz-
cze jedna sprawa. W miejscowości Lubosina 
urodził się i żył ojciec mojej małżonki. Był to 
człowiek zasłużony dla naszego kraju, choć 
może nie z pierwszych stron gazet. Przesie-
dział w obozie koncentracyjnym w Oświęci-
miu prawie pięć lat. Odnaleźliśmy ślady ro-
dziny, groby dziadków i ciotek. Zaczęliśmy 
się zastanawiać i doszliśmy do wniosku, że 
koło fortuny gdzieś tam się zatoczyło. Choć 

początki nie były łatwe, bo nawet za potrze-
bą chodziliśmy do sąsiada. 

 Czy zdołał już Pan wszystko 
ulepszyć? 

Dzisiaj zostały nam niewielkie inwesty-
cje. Wszystkie ciągi produkcyjne są w pełni 
zmechanizowane, skomputeryzowane, mo-
nitorowane, o każdej porze dnia i nocy mogę 
obejrzeć, co się dzieje. Oglądając na przykład 
mecz Radwańskiej w Australii, jestem też teni-

sistą, organizuję różne turnieje. Byłem ciekaw, 
co tam w Lubosinie, więc włączyłem specjal-
ną aplikację na swoim palmtopie…

 Podglądacz z Pana…
(Śmiech). Tak, podglądacz, ale oczywi-

ście zgodnie z  prawem, to taki sposób na 
dyscyplinę. Jestem zadowolony z  postę-
pów. Nie dość, że byliśmy bankrutami i od 
zera prowadziliśmy zakład, to jeszcze byli-
śmy obarczeni ogromnymi długami, około 
14 milionów złotych. Dzisiaj zakład jest na 
wyższym poziomie mechanizacji niż Izdeb-
no i przynosi nawet większy zysk, ponieważ 
są tu grunty bardzo wysokiej klasy. Miałem to 
szczęście w życiu, że przyjąłem do pracy cie-
kawych ludzi, jeśli chodzi o kadrę technicz-
ną i zarządzającą. Samemu można wiele zro-
bić, ale nie na taką skalę. Stąd preferowany 
przeze mnie dwukierunkowy model na spół-
dzielczość rolniczą. Zatem po pierwsze mu-
szą to być gospodarstwa rodzinne – i tak jest 
właśnie u nas, bo z żoną i synem jesteśmy 

Takie małe oksfordy
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członkami-udziałowcami, posiadamy grunty 
własne do wspólnego gospodarowania. Dru-
ga sprawa – charakter innowacyjny, czyli nie 
tylko klasyczna produkcja rolnicza, ale też nie-
konwencjonalne działanie, szukanie różnych 
rozwiązań zmniejszających koszty produkcji, 
na które można pozyskać środki z Unii. 

 Czy można zatem powiedzieć, 
że najbardziej pociągają Pana zmiany?

Tak, nie lubię stagnacji. Chcemy ruszyć 
z  produkcją norek. Cały świat robi na tym 
pieniądze. Fermy norek to naturalne zakłady 
utylizacyjne, gdyż zwierzę to żywi się produk-
tami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego. 
Dania zarabia około miliona euro ze środków 
publicznych na tym rozwiązaniu. Nasza in-
westycja będzie rzędu 30 milionów złotych. 
Mamy już wszystkie uzgodnienia środowi-
skowe, czekamy jeszcze na decyzję burmi-
strza miasta i gminy w Pniewach. Szacujemy, 
że przyniesie trzydzieści miejsc pracy w okre-
sie docelowym, czyli pięciu lat. 

Generalnie będę się nastawiał na inno-
wacyjność prądu, na fotowoltaikę w połącze-
niu z elementem hybrydowym. Fotowoltaika 
ma bowiem tę wadę, że prąd produkuje tyl-
ko w dzień. Tak się składa, że na tym terenie 
róża wiatrów jest bardzo urozmaicona, a więc 
chcemy to połączyć.

 Nazwał Pan Lubosin małym oks-
fordem. Dlaczego?

Określenie to dotyczy pomysłu zapo-
życzonego z krajów zachodnich, takich jak 
Holandia, Dania, Niemcy czy Francja. Pomy-
ślałem sobie: skoro ja, Zbyszek Ajchler, otrzy-
małem Oskara Rolniczego w postaci tytułu 
Wielkopolskiego Rolnika Roku, w  związku 
z  efektami produkcyjnymi, finansowymi, 
technicznymi w Izdebnie, a laureatów co roku 
jest dziesięciu, podzielmy się swoim doświad-
czeniem i utwórzmy gospodarstwa demon-
stracyjne, w  których będziemy szkolić do-
radców z ośrodków rolniczych i organizować 
praktyki dla studentów. Mogłem wyjeżdżać 
dużo na zachód, obserwowałem, jak działają 
tamtejsze gospodarstwa, stwierdziłem więc: 
dlaczego nie zrobić tego w swoim kraju, któ-
ry mnie wykształcił i który poniósł określone 
koszty, dlaczego nie dać czegoś z siebie. Gdy 
zostałem prezydentem Loży Laureatów Na-
grody Gospodarczej Województwa Wielko-
polskiego, tym bardziej miałem motywację, 
żeby to wcielać w życie. I udało się, władze 
samorządu województwa zaakceptowały po-
mysł i dzisiaj funkcjonuje osiemdziesiąt takich 
gospodarstw.

Mamy nawiązaną współpracę z Uniwer-
sytetem Przyrodniczym w  Poznaniu. Nie-
dawno było dwudziestu studentów piąte-
go roku, których prowadził profesor Nowak, 
i byli oczarowani. Nie ma bariery językowej 
czy technologicznej, nie ma straty czasu zwią-
zanej z  dojazdem, nie ma po prostu kosz-
tów. Po tych dwudziestu latach transforma-
cji stworzyliśmy grupę świetnych zakładów 
w różnych branżach: rybołówstwie, produk-
cji roślinnej, trzody, bydła, drobiu, kwiatów. 

To takie małe oksfordy z ofertą uzupełnioną 
o kształcenie zawodowe młodych ludzi. 

Podpisaliśmy umowy partnerskie z ośmio-
ma uczelniami Wielkopolski, nasze oferty są 
w biurach karier, wykładamy na tych uczel-
niach i sale pękają w szwach. Mówimy o kon-
kretnych tematach, a nie z pożółkłych kartek 
profesorów, które nie do końca są na topie 
i studenci zupełnie inaczej to odbierają. No 
i żadna uczelnia nie jest w stanie mieć takich 
zakładów.

Niedawno byłem jako prezydent Loży 
wraz z panią prorektor ds. studiów, prof. Mo-
niką Kozłowską i dyrektorem Wielkopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego w telewizji 
poznańskiej. Z władzami rozmawialiśmy o po-
myśle utworzenia cykli programów edukacyj-
nych na bazie naszych 
gospodarstw. Przyję-
to to z zadowoleniem, 
jesteśmy na etapie 
budowania formuły 
tego przedsięwzięcia. 
Kolejna sprawa – zale-
ży mi, żeby prace ma-
gisterskie były pisane 
nie w celu spełnienia 
wymogu formalnego, 
ale żeby tematy do 
tych prac rodziły się 
w  gospodarstwach, 
w  których będą pro-
wadzone doświadcze-
nia i żeby właściciel ta-
kiego gospodarstwa 
mógł z nich skorzystać.

 Sponso-
ruje Pan też sport…

Tak, moja firma 
sponsoruje zajęcia 
sportowe dla dzieci 
ze szkół podstawo-
wych w Sierakowie. Zawsze żonie mówię, że 
jeśli przestanę funkcjonować jako sporto-
wiec, to chyba będzie to już mój koniec. Bie-
gam, ponieważ byłem kiedyś zawodnikiem 
Olimpii Poznań, byłem jeden rok w kadrze 
reprezentacji Polski juniorów. No i bieganie 
jest najtańszą formą ruchu. Ruchu nie zastą-
pi żadna tabletka. 

Robimy różne turnieje, także dla szerszej 
grupy, na przykład o  Puchar Prezesa Spół-
dzielni. Organizuję też już czternasty rok z rzę-
du w Szamotułach mój prywatny Ajchler Cup. 
Jest to największa impreza tenisowa w powie-
cie, uczestniczy ponad 160 osób i relacjono-
wana jest przez telewizję. Organizuję wy-
cieczki do parlamentu, znakomicie zostało to 
odebrane szczególnie przez dzieci, przy oka-
zji zwiedziły Warszawę. 

Moja żona bardzo się zaangażowa-
ła w sprawy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Międzychodzie. Teraz podjęliśmy się tru-
du tworzenia siedziby dla dzieci upośledzo-
nych. Towarzystwem kieruje osiemdziesięcio-
dwuletnia pani, nieprawdopodobnej energii, 
żona i parę innych kobiet; ludzie biznesu też 

starają się im pomagać. Zebraliśmy już dwie-
ście tysięcy, a magiczne słowo „dziękuję” cie-
szy nas wszystkich.

 Czy ma Pan ochotę wrócić do po-
lityki? Zrezygnował Pan niedawno z  SLD, 
nie udało się Panu zostać senatorem…

Nie płaczę krokodylimi łzami. Jeśli za naj-
większego rywala uważałem profesora Smo-
rawińskiego, rektora Akademii Wychowania 
Fizycznego, dwukrotnego senatora, prze-
wodniczącego Komisji do Zwalczania Dopin-
gu w Sporcie, lekarza, rodzina Smorawińskich 
pojmowana jest w Wielkopolsce jako bizneso-
wa i markowa rodzina, a jednak otrzymałem 
większe poparcie i zająłem drugie miejsce, to 
uważam to za osobisty sukces. Sojusz Lewicy 
Demokratycznej niestety otrzymał niskie no-

towania, po raz pierwszy w historii, i mi przy-
padło właśnie w tym czasie startować. Nato-
miast ponad 27 tysięcy głosów poparcia to 
jest fakt ogromnie satysfakcjonujący. 

 Wróciłby Pan do SLD?
Nie, nie wrócę… Przez wiele lat byłem 

bezpartyjny, dzisiaj trudno mi się tłumaczyć, 
że jako bezpartyjny korzystałem z  popar-
cia SLD. Sojusz z mojej bezpartyjności miał 
ogromne plusy, bo jak wytłumaczyć,  że 
dwukrotnie byłem szefem klubu, nie będąc 
członkiem partii. Protestuję przeciwko przy-
wództwu Millera, bo to nie jest oferta dla 
średniego i młodego pokolenia. Człowiek, 
który był premierem, wprowadził Polskę do 
Unii Europejskiej, był przywódcą Sojuszu, 
nie zmienia partii, nie wstępuje do Samo-
obrony, a potem nie wraca do tego gremium, 
z którego zrezygnował, to jest chore. Do SLD 
nie wrócę, również z powodów religijnych, 
jestem wychowany w duchu katolickim i nie 
zamierzam walczyć z krzyżem w kraju, który 
dał światu papieża.  

Zdjęcia udostępnione przez  
Zbigniewa Ajchlera



Z  Marianem Pankowskim, prezesem 
Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowla-
nego „Gałopol”, rozmawia Maja Netter

 Zajmuje się Pan najstarszym 
w  Polsce stadem ogierów, z  piękną hi-
storią sięgającą czasów Opalińskich, 
które wchodzi dzisiaj w skład Przedsię-
biorstwa Rolniczo-Hodowlanego Ga-
łopol. Kiedyś to była osobna stadnina 
i osobna hodowla. Dlaczego tak się sta-
ło?

Od roku 2007 stada w Polsce są w bar-
dzo trudnej sytuacji. Właśnie wtedy ze 
względu na unijne przepisy wprowadzo-
no zakaz udzielania pomocy publicznej 
i dopłat do hodowli koni. Rozpoczęły się 
problemy. Hodowcy, którzy pracowali 
w Sierakowie, mieli wcześniej dopłatę do 
sztuki, czyli do tych ogierów, które służyły 
rozwojowi hodowli terenowych; zależało 
im, żeby stado było liczne. 

W nowych realiach zaczęło brakować 

pieniędzy na paszę, słomę, a dochód w po-
staci dzierżawy za sierakowskie konie od 
rolników był kroplą w morzu wydatków. 
Długi rosły i tym samym nie było szans na 
zakup nowego materiału hodowlanego. 

Widząc tę opłakaną sytuację bądź co 
bądź ostoi polskich tradycji hipicznych, mi-
nister rolnictwa zaczął szukać rozwiązań, 
które pozwoliłyby stadu dalej funkcjono-
wać. Podjęto decyzję, że należy je połączyć 

z innym podmiotem go-
spodarczym, najlepiej 
spółką skarbu państwa 
z  nadzorem meryto-
rycznym sprawowanym 
przez Ministerstwo 
Rolnictwa. Ponieważ 
 Gałowo – siedziba Ga-
łopolu – było najbli-
żej, a firma dobrze stała 
pod względem ekono-
micznym, doszło do 
przejęcia w  2010 roku. 
Trzeba było uregulować 
zaległości, które naro-
sły od 2007 roku, i  zre-
strukturyzować stado. 
Był to trudny okres, ale za to Gałopol zy-
skał następny tytuł hodowlany (zajmuje-
my się bowiem hodowlą bydła mlecznego 
i  mięsnego oraz specjalizujemy w  pro-
dukcji wysokiej jakości produktów roślin-

nych dla przetwórstwa 
rolno-spożywczego).

Dziś hodowla koni 
to zajęcie dla boga-
tych. Liczba koni w sta-
dach indywidualnych 
rolników ciągle spa-
da, ponieważ nie ma 
zainteresowania kup-
nem koni i  dalszym 
tworzeniem hodow-
li. W miarę opłacalna 
jest jedynie hodowla 
koni zimnokrwistych, 
ponieważ można za-
robić na mięsie. Choć 
w Polsce konina nie 
cieszy się popular-
nością, niezwykle 
chłonny rynek kon-

sumencki jest na przykład we Włoszech.
 Jak dziś ocena Pan sytuację 

w Sierakowie?
Gałopol, spółka matka, wciąż inwestu-

je, ale cieszy nas, że przyczyniamy się do 
utrzymania i odnowienia tych historycz-
nych dóbr kultury. Podejmujemy inten-
sywne działania w celu pozyskiwania fun-
duszy unijnych. Dotychczas udało nam się 
umeblować pałac, została wyremontowa-
na kryta ujeżdżalnia, gdzie wymieniliśmy 

też podłoże, zrobiliśmy siodlarnię z praw-
dziwego zdarzenia z  zapleczem sanitar-
nym, wyremontowaliśmy powozownię, 
która w tym roku powinna przyciągnąć 
rzesze turystów. Korzystając ze środków 
unijnych, wyremontowaliśmy ponadto 
byłą kuźnię i stolarnię, gdzie chcemy zor-
ganizować muzeum i pokazywać rzemio-
sło końskie. W takich właśnie stadninach 
musiał być kowal, który kuł podkowy, ale 
i stolarz naprawiający wozy, robiący dysz-
le, obciążniki zaprzęgowe. Zachował się 
u nas piec kowalski, jest miech i inne inte-
resujące urządzenia, które poddajemy re-
nowacji i przygotowujemy do ekspozycji. 

Z hodowli koni nie ma dużych przycho-
dów, dlatego będziemy stawiać na szkole-
nia, przyjmowanie grup związanych z ho-
dowlą koni, będziemy też organizować 
konferencje, aby zminimalizować koszty 
utrzymania przez Gałopol. To część wizji 
funkcjonowania na 2013 rok i dalsze lata. 
Chcemy promować hodowlę dużych koni 
i koników polskich; jest to jedna z nielicz-
nych typowych polskich zachowanych ras. 
Doskonale nadaje się do rehabilitacji ru-
chowej dzieci i rekreacji. Konik jest bardzo 
mądry, ułożony i po odpowiednim przygo-
towaniu może być sprzedawany. 

Pochwalę się, że kupujemy coraz lep-
sze konie. W ostatnich latach kupiliśmy 
pięć bardzo dobrych koni, użytkowa-
nych w sporcie, z dobrym rodowodem. 
Gdy oglądamy bowiem różne zawody, na 
przykład Cavaliadę, widzimy, że polscy 
jeźdźcy nie startują na polskich koniach! 

Działamy 
zdecydowanie...
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Po prostu ich nie ma. Jedynie w  wyści-
gach zaprzęgowych konie wchodzące 
w  skład powożenia są końmi polskimi. 
Natomiast w  skokach przez przeszko-
dy, w WKKW niestety nie widać polskiej 
hodowli koni. Gdy byłem dwa miesiące 
temu na międzynarodowych zawodach, 
w których uczestniczyło sześć naszych 
koni, dwa z  nich wygrały konkursy. To 
były właściwie jedyne konie o polskim 
rodowodzie, które bardzo ładnie pokaza-
ły się na konkursach skokowych. Ludzie 
zaczęli przecierać oczy, że polskie ko-
nie też mogą powalczyć. Ale to niestety 
musi być praca wytrwała, myśmy się tro-
chę zagubili. Zaczęliśmy zwozić z Zacho-
du różne konie. Dzisiaj hodowcy uważa-
ją, że to, co kupią na Zachodzie, już jest 
dobre – a to nieprawda, bo nikt dobrych 
koni nam nie sprzeda. Sprzedają to, co im 
jest zbędne, i nieraz można powiedzieć, 
że na złość, by hodowla koni się u nas nie 
rozwijała. 

 Poza Cavaliadą pokazują się 
Państwo na targach międzynarodo-
wych?

Dopiero w  ubiegłym roku pokazy-
waliśmy się na różnych zawodach regio-
nalnych, wojewódzkich czy krajowych. 
Zaczynamy zdobywać laury. Budujemy 
naszą rangę, bo klub jeździecki „Morena” 
Sieraków–Gałowo funkcjonuje dopiero od 
półtora roku, choć sekcja sportowa przy 
Stadzie Ogierów w Sierakowie historią się-
ga roku 1950.

Byliśmy na Międzynarodowych Tar-
gach Eurocheval w Offenburgu, gdzie pre-
zentowaliśmy koniki polskie. Występowa-
liśmy z nimi na głównej arenie dwa razy 

dziennie, robiliśmy pokazy w  zaprzęgu. 
Impreza zakończyła się dużym sukcesem, 
gdyż konie już do Polski nie wróciły, zostały 
sprzedane za przyzwoitą cenę. Teraz przy-
gotowujemy się do największej imprezy 
hipicznej w Europie – już w marcu zapre-
zentujemy się na targach Equitana w Essen, 
gdzie pokażemy konika polskiego i też li-
czymy na zainteresowanie tą rasą.

Podkreślę, że nasze stado jest jednym 
z nielicznych zapisanych do międzynaro-
dowej organizacji skupiającej Państwowe 
Stada Ogierów i Stadniny Koni w Europie 
(European State Studs Association), czy-
li grona tworzącego hodowle i odpowie-
dzialnego za bezpieczeństwo utrzyma-
nia pewnych ras dla państwa. Oprócz nas 
z Polski są jeszcze dwie stadniny arabów 

– w Janowie Podlaskim i Michałowie. Wła-
śnie pod egidą ESSA będziemy występo-
wać na Equitanie.

Na 2014 rok planowany jest zjazd sto-
warzyszenia, a obrady może odbędą się 
w Polsce, tu, w Sierakowie – tak nas za-
pewniono. Czy to dojdzie do skutku, to 
się jeszcze okaże. Staramy się jak najwię-
cej pokazywać, prezentować nasze stado, 
jeździmy na spotkania ESSA, składamy też 
oferty turystyczne, aby przyciągnąć ludzi 
do Sierakowa. Mamy odpowiednią bazę 
noclegową, konie – mamy co pokazać. Są 
przepiękne tereny, jak Puszcza Notecka, 
Kraina Tysiąca Jezior, w której funkcjonu-
je stadnina. W przyszłości powinno nam to 
przynieść przychody, które pozwolą spo-
kojnie żyć temu stadu i tworzyć nowocze-
sną i dobrą hodowlę koni w Polsce. 

 Jednym z  nowszych działań 
Państwa są kursy powożenia zaprzęga-
mi. Prowadził je srebrny medalista mi-
strzostw świata Rajmund Wodkowski. 
Czy pomysł będzie kontynuowany?

Organizujemy kursy dopiero od wrze-
śnia. Dotychczas przyjechało dwadzieścia 
osób, czyli mieliśmy dwa kursy po dzie-
sięć osób. Będziemy robić je częściej. My-
ślę, że pan Wodkowski przygotuje jeszcze 
wiele pokoleń sportowych z powożenia 
zaprzęgami paro- i jednokonnymi. Na ra-
zie są przewidziane trzy albo cztery kursy 
na ten rok, chętnych serdecznie zaprasza-
my. Kupiliśmy bryczkę maratonówkę, któ-
ra służy do szkolenia tych, którzy chcą się 
tej profesji powożenia końmi nauczyć. 

 5 grudnia ubiegłego roku na 
Gali Agroprzedsiębiorca RP został Pan 
odznaczony tytułem wzorowego przed-
siębiorcy. Co to dla Państwa znaczyło?

Było to uhonorowanie mojej osoby. 
Bardzo mnie cieszy, że wszystkie działania, 
które podejmuje zarząd wspólnie z załogą, 
zostały zauważone. Dodatkowo dla mnie 
bardzo prestiżowe było otrzymanie z rąk 
ministra z Wielkopolski odznaki „Zasłużony 

dla Rolnictwa” i wręczenie oficerskiej szabli. 
To najlepszy dowód, że to, co robię przez 
pięć lat, ma sens. Nasze efekty, działania, 
praca hodowlana jest zauważalna przez 
grono osób z Wielkopolski i kraju. Bo do-
dam, że oprócz tych nagród krajowych za-
częliśmy też uczestniczyć w rankingu wiel-
kopolskim, starając się o tytułu rolnika roku. 
Gałowo zostało ocenione przez jurorów 
i zobaczymy, jakie będą tego wyniki. 

 W  2012 roku gospodarstwo 
zyskało status gospodarstwa demon-
stracyjnego w  województwie wielko-
polskim…

Na spółce Gałopol, która jest zapisana 
w statusie spółek strategicznych, spoczy-
wają też zadania szkoleniowe. Wspomaga-
my rolników, a także inne podmioty, spół-

dzielnie czy spółki prowadzące produkcję 
rolniczą. Założyliśmy regionalne koło ho-
dowców, skupiające 47 podmiotów z  re-
gionu. Na spotkaniach szkoleniowych 
omawiana jest tematyka związana z  ho-
dowlą bydła, dobrostanem zwierząt, z ży-
wieniem, odchowem. Jeździmy do nowo 
powstałych obór, aby wspólnie móc zo-
baczyć nowoczesne technologie. Robimy 
dosyć dużo, bo stawiamy nowe obiekty, 
hale, obory, w tym roku powstanie jedna 
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z najbardziej nowoczesnym hal udojowych 
w Polsce. Utworzyliśmy grupę producen-
tów buraków cukrowych pod nazwą „Sza-
motulski Cukier”. 

Nasze gospodarstwo służy jako baza 
dydaktyczna również dla młodej kadry 
rolniczej. Mam tu na myśli studentów 
uniwersytetów przyrodniczych, nie tylko 
z Poznania, lecz także z Wrocławia, Lubli-
na, ze Słowacji i Niemiec. Na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu powstał nowy 
kierunek weterynaryjny i osoby za niego 

odpowiedzialne już się z nami kontaktowa-
ły w sprawie odbywania praktyk weteryna-
ryjno-hodowlanych. Od pięciu lat zaprasza-
my uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Szamotułach z klas o profilu rolniczym 
na praktyki. Są to zajęcia zarówno w obo-
rach, w obiektach inwentarskich, jak i w ba-
zie mechanizacji, gdzie uczniowie mają 
styczność z najnowocześniejszym sprzę-
tem dostępnym na rynku. Zimą uczestni-
czą w warsztatach, widząc, jak się przygo-
towuje sprzęt do prac wiosenno-letnich, 

czyli całego procesu uprawy, 
a wiosną korzystają z praktyk 
w  polu, obserwują nasze za-
biegi agrotechniczne związane 
z nawożeniem, ochroną, siewa-
mi i zbiorem. Uczniowie z tej 
szkoły biorą udział w  trzech 
grupach obejmujących pro-
dukcję roślinną, mechanizację 
oraz produkcję zwierzęcą. 

Nawiązaliśmy współpracę 
z  firmą komercyjną, która zaj-
muje się badaniami i sprzeda-
żą roślin. Założyliśmy poletka 
doświadczalne na trzyhekta-
rowym polu, gdzie będą pre-
zentowane różne technologie 
uprawy, nawożenia, ochrony 

roślin, zbóż, buraków, rzepaku. Jest bardzo 
mało firm, które chcą poświęcić i sprzedać 
swoją wiedzę na temat nowego rolnictwa. 
Zdajemy sobie sprawę, że jest to problem 
dla uczelni wyższych i szkół średnich, które 
muszą się tułać po Zachodzie. 

 Na jaką imprezę zaprosiłby 
Pan do Sierakowa czytelników „Merku-
riusza”?

Szczególnie zapraszam na memoriał Ka-
zimierza Nowickiego, wieloletniego dyrek-
tora Stada Ogierów w Sierakowie, hodow-
cy koni i propagatora sportu jeździeckiego. 
Impreza będzie połączona z Dniami Ziemi 
Sierakowskiej. Zaprezentujemy nasze sta-
do, odbędzie się jeden z najlepiej obsadzo-
nych konkursów skokowych. Pod koniec lip-
ca liczymy na Państwa obecność na Dniach 
Konia, które organizujemy od zeszłego 
roku. Będzie pokaz koni, powożenia, a tak-
że skoków przez przeszkody. W przedostat-
ni weekend sierpnia zachęcamy do przyjaz-
du na Tarpaniadę, tym bardziej że uczcimy 
trzydziestolecie hodowli koników polskich 
w Sierakowie. Będzie konferencja o zasięgu 
krajowym pod patronatem ministra rolnic-
twa. Mamy nadzieję, że honorowy patronat 
przyjmie też prezydent Komorowski.  

fot. archiwum Stada Ogierów Sieraków
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odnawialne 
źródła energii

Wojciech Sztuba

Ważą się losy 
OZE

Komisja Europejska w grudniu skiero-
wała do Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości skargę przeciwko Polsce w związku 
z niewprowadzeniem do polskiego porząd-
ku prawnego dyrektyw o odnawialnych źró-
dłach energii (OZE), o rynku gazu i energii 
elektrycznej. Obawy przed konsekwencja-
mi sporu z KE wyraźnie zmotywowały pol-
skich parlamentarzystów do przyspieszenia 
prac nad implementacją prawa wspólnoto-
wego. Twórcą tzw. dużego trójpaku, czyli 
pakietu ustaw o rynku gazu, zmia-

ny prawa energetycznego i nowej ustawy o OZE, jest Mini-
sterstwo Gospodarki. Obok dostosowania prawa do norm 
unijnych trójpak zawiera znaczną zmianę systemową w do-
tychczasowym modelu wsparcia energetyki odnawialnej. 
Obecny system zielonych certyfikatów ma zostać zastąpio-
ny mechanizmem opartym na współczynnikach korekcyj-
nych, których przydział dla poszczególnych rodzajów OZE 
pozwoliłby na zróżnicowanie poziomu wsparcia w zależno-
ści od technologii, rozmiaru czy wieku instalacji. 

Dymisja Waldemara Pawlaka oraz skarga KE sprawi-
ły, że prace nad dużym trójpakiem utkwiły w martwym 
punkcie, a projekt resortu gospodarki przestał być jedyną 
propozycją koalicji rządzącej dotyczącą zmian obowiązu-
jącego prawa. Mamy od niedawna do czynienia z dwoma 
rozłącznymi wariantami implementacji prawa wspólno-
towego, a w rezultacie z kilkoma możliwymi scenariusza-
mi zmian (lub ich braku) w zakresie przyszłego systemu 
wsparcia dla OZE. Ścieżkę legislacyjną dużego trójpaku 
kontroluje podkomisja stała ds. energetyki, która ustami 
swojego szefa Andrzeja Czerwińskiego (PO) deklaruje kon-
tynuację prac nad nim. Jednocześnie jednak komisja ds. 
gospodarki, której podkomisję stanowi grupa Czerwińskie-
go, rozpoczęła procedowanie konkurencyjnego tzw. ma-
łego trójpaku zgłoszonego przez posłów PO i PSL. Mały 
trójpak to projekt nowelizacji prawa energetycznego i nie-
których innych ustaw, mający za główne zadanie dostoso-
wanie polskich przepisów do norm wspólnotowych. Mały 
trójpak wdraża dyrektywę gazową i energetyczną, prze-
widuje także kilka rozwiązań wykonawczych w stosunku 
do dyrektywy dotyczącej OZE, jednak bez zmian w syste-
mie wsparcia OZE. Jego szybkie uchwalenie wyeliminu-
je problem sporu z KE, co zdaje się przekonywać sporą 
część posłów. Mały trójpak nie zawiera jednak elementów 
przewidzianych w projekcie ustawy o OZE, a brak nowego 
systemu wsparcia może poważnie spowolnić rozwój pol-
skiego sektora OZE. Dzisiejszy model zielonych certyfika-
tów identycznych dla każdej technologii OZE obowiązuje 

wprawdzie jeszcze do roku 2017, lecz jest to horyzont zdecydowa-
nie zbyt krótki, przy którym uzyskanie finansowania bankowego 
dla nowych projektów inwestycyjnych graniczy z cudem. 

Obydwa trójpaki są na ścieżce legislacyjnej. Wejście w życie 
małego trójpaku unieważniłoby duży trójpak, a wówczas zachodzi 
obawa, że politycy, uspokojeni oddaleniem ryzyka sporu z KE, nie-
prędko podejmą dalsze prace nad osieroconym projektem ustawy 
o OZE.  

Autor jest partnerem zarządzającym w TPA Horwath Polska

Raport można pobrać ze strony www.tpa-horwath.pl

ekologia
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Z  Jerzym Lechnerowskim, 
burmistrzem gminy Kór-
nik, rozmawia „Merkuriusz”

  
 Jest Pan pa-

tronem honorowym ju-
bileuszowego roku sto 
sześćdziesiątych urodzin 
hrabiego Władysława Za-
moyskiego, wielkiego do-
brodzieja, założyciela fun-
dacji Zakłady Kórnickie, 
patrioty, pana na Kórni-
ku i w Zakopanem. Jak bę-
dzie przebiegał ten rok?

W związku z przypadają-
cą w tym roku 160. rocznicą 
urodzin Władysława hrabiego Zamoyskie-
go w zeszłym roku z  inicjatywy fundacji 
Zakłady Kórnickie, przy wsparciu Muzeum 
Historii Polski, zrealizowano film dokumen-
talny „Władysław hrabia Zamoyski (1853–
1924) – Pan z Wielkopolski – Władca Tatr”, 
w  reżyserii Janusza Sidora. Premiera fil-
mu, która odbyła się 6 grudnia 2012 roku 
w Poznaniu, była inauguracją obchodów 
160. rocznicy urodzin Władysława Zamoy-
skiego, organizowanych przez fundację Za-
kłady Kórnickie i Bibliotekę Kórnicką PAN. 

W  premierze, oprócz mnie, uczestni-
czyło kilkadziesiąt osób świata nauki, sztuki 
i kultury. Obecni byli na niej również przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego w Za-
kopanem, którzy następnego dnia brali 
udział w spotkaniu w siedzibie fundacji Za-
kłady Kórnickie w Kórniku, poświęconym 

wspólnym obchodom rocznico-
wym. Wówczas ustalono, że ob-
chody rocznicowe rozpoczną 
się 25 marca br. o godz. 17.00 
w Zamku Kórnickim od uroczy-
stego otwarcia wystawy „Przez 
Wielkopolskę do Paryża, z  Pa-
ryża do Wielkopolski”, przybli-
żającej niezwykłe losy postaci 
dziejów polskiej emigracji we 
Francji. Wystawę będzie moż-
na podziwiać w Zamku Kórnic-
kim do końca kwietnia, a  od 
września w Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu. Równolegle wysta-
wa prezentowana będzie w Pa-
ryżu, Lionie i Tuluzie. 

W weekend majowy w Bibliotece Kór-
nickiej zaprezentowana zostanie wystawa 
poświęcona Władysławowi Zamoyskiemu 
i jego matce Jadwidze z Działyńskich Za-
moyskiej. W  czasie tej dwudniowej eks-
pozycji można będzie zobaczyć niepoka-
zywane na co dzień materiały i pamiątki 
związane z tymi niezwykłymi postaciami. 
Przy zamku odbędzie się piknik z kapelą 
góralską. 

 Tradycyjnie uroczystości zwią-
zane z  Zamoyskimi odbywały się też 
w Zakopanem. Jak będzie tym razem?

27 grudnia ubiegłego roku Rada Po-
wiatu Tatrzańskiego uchwaliła rok 2013 
Rokiem Zamoyskich. W celu upamiętnienia 
postaci Władysława hrabiego Zamoyskie-
go zorganizowany zostanie konkurs po-
wiatowy dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych „Podhalańskie i spi-
skie drogi do niepodległości”. Konkurs 
powiatowy poprzedzony zostanie elimi-
nacjami gminnymi. Do udziału w  przed-
sięwzięciu zaproszone zostały również 
dwa gimnazja z gminy Kórnik, jako gminy 
partnerskiej Bukowiny Tatrzańskiej. Oprócz 
konkursu organizowane będą różnego ro-
dzaju imprezy kulturalne poświęcone ro-
dzinie Zamoyskich. 

 W  ustawie FZK jest zapis, że 
nie wolno rozbijać dóbr, a  pilnować 
tego ma prymas Polski. Nieodzyskany 
jest nadal Zamek Kórnicki i arboretum 
będące obecnie w rękach PAN, a za do-
bra w  Zakopanem górale nie płacą na-
wet czynszu. Czy są jakieś działania 
wspierające fundację, aby majątek wró-
cił w pierwotne ręce?

Pani pytanie dotyczy właściwie dwóch 
fundacji. Obecnie istniejącą fundację usta-
nowiono specjalną ustawą sejmową 18 
czerwca 2001 roku. Nawiązuje ona do spu-
ścizny historycznej przedwojennej FZK, 
utworzonej w 1924 roku i zatwierdzonej 
przez Radę Ministrów aktem donacyjnym 
Jadwigi i Władysława Zamoyskich. Jednak 
w sensie prawnym jest ona nowym bytem. 
Nowa fundacja stała się właścicielem nie-
ruchomości wymienionych w treści współ-
czesnej ustawy. Są to grunty o powierzchni 
4200 ha, położone w  powiecie poznań-
skim (gminy Kórnik i Mosina) oraz powiecie 
średzkim (gminy Środa Wielkopolska i Do-
minowo). Nie znalazły się wśród nich zamek 
ani arboretum – być może dlatego, że mają 
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one od lat swojego administratora, 
Polską Akademię Nauk. Nad dzia-
łaniami fundacji kontrolę sprawuje 
nie tylko przedstawiciel prymasa 
Polski, lecz także delegaci prezy-
denta, ministrów, PAN, PTPN, wo-
jewody oraz burmistrzów Kórnika 
i Środy Wielkopolskiej. 

Wracając do historii, należy 
zaznaczyć, że choć w statucie za-
równo dawnej, jak i współczesnej 
fundacji mówi się o zakazie zby-
wania nieruchomości, to przed 
wojną, w czasie kryzysu FZK stra-
ciła część swoich zakopiańskich te-
renów na rzecz państwa polskiego. 
Na tej bazie utworzono Tatrzański 
Park Narodowy.

 W  programie jest też rowero-
wy rajd dedykowany hrabiemu Zamoy-
skiemu. Czy trasa będzie przebiegać 
przez otwarty w zeszłym roku Kórnicki 
Pierścień Rowerowy?

Biblioteka Kórnicka PAN i fundacja Za-
kłady Kórnickie zorganizują drugą kórnic-
ką edycję akcji „Odjazdowy bibliotekarz”. 
Jest to rajd rowerowy, który w innowacyj-
ny sposób promuje czytelnictwo. Ideą im-
prezy jest wspólne spotkanie uczestników 

kilku rajdów przed Zamkiem Kórnickim, 
gdzie odbędzie się wymiana książek oraz 
konkurs na najciekawszy limeryk. Tego-
roczny „Odjazdowy bibliotekarz” w związku 
z obchodami 160. rocznicy urodzin Włady-
sława hrabiego Zamoyskiego dedykowany 
będzie właśnie jemu. Trasa rajdu przebie-
gać będzie również przez otwarty w  ze-
szłym roku Kórnicki Pierścień Rowerowy. 

 Jakie macie Państwo plany 
inwestycyjne? Co zostanie wkrótce 
oddane?

Już na początku roku 
oddaliśmy do użytku dwie 
inwestycje: nową świetlicę 
wiejską we wsi Konarskie 
i  dobudowaną nową część 
szkoły podstawowej w  Bni-
nie. W 2013 roku zaplanowa-
no ponad czterdzieści zadań 
inwestycyjnych, z  których 
najważniejszymi są dwie 
wielkie inwestycje: szkoła 
w  Kamionkach i  moderni-
zacja rynku w Kórniku, które 
będą realizowane przez dwa 
lata, a  ich łączny koszt wy-
niesie 28 mln zł. Spośród in-
nych zadań należy wymienić 

budowę dróg w Kórniku, Bninie, Dacho-
wie i Czmońcu oraz inwestycje oświetle-
niowe w Kórniku, Bninie, Borówcu, Roba-
kowie, Błażejewku, Błażejewie, Gądkach 
i Runowie. Bardzo ważne będzie też kon-
tynuowanie kanalizacji sanitarnej w Bo-
rówcu oraz rozpoczęcie kanalizacji Ka-
mionek realizowane wspólnie przez trzy 
podmioty: Aquanet, powiat poznański 
i gminę Kórnik.  

fot. udostępnione przez  
PAN Biblioteka Kórnicka
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Rozmawiamy z  kuratorem wystawy 

„W  służbie sacrum. Z  kultury muzycz-
nej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wie-
ku” Patrykiem Frankowskim

 Przygotowałeś, wraz z  Ali-
ną Mądry, wystawę, która poka-

zuje, że tak ulotną nie-materię 
jak dźwięki warto ocalić od za-

pomnienia.  Jak doszło do tego, 
że zainteresowaliście się brzmie-
niem historycznym, problematy-

ką odtwarzania muzyki dawnej?
Moje zainteresowanie muzyką 

dawną miało początek już w  cza-
sach studenckich. Historia związana 

z wykonywaniem tego typu muzyki w bar-
dzo ortodoksyjnym ruchu historycznym 
zaczęła się kilka lat temu od badań doty-
czących trąbki naturalnej, praktyki mu-
zycznej opartej na historycznych świadec-
twach oraz kontaktu z Mikiem Diprose’em 
ze Schola Cantorum Basiliensis. Zaowoco-
wało to głębszą refleksją nad studiami in-
strumentologicznymi, które prowadziłem 
w  Muzeum Instrumentów Muzycznych, 
oraz pracami badawczymi nad kolekcją 
muzykaliów jasnogórskich i  polskim rę-
kopisami. Chciałem tę polską muzykę 
usłyszeć w wersji zbliżonej do tego, cze-
go można było doświadczyć dwieście czy 

trzysta lat temu. O  ile dziś nasze po-
strzeganie muzyki jest inne, gdyż 

nie wymażemy doświadczeń 
słuchowych związanych 

ze współczesnymi instru-
mentami i  całą muzyką 
powstałą w XIX i XX wie-
ku, to pewni możemy 
być właśnie instrumen-
tów. Poprzez ich użycie 
i  zastosowanie odpo-

wiedniej techniki wyko-
nawczej możemy odzyskać 

sporą część prawdy historycz-
nej dotyczącej brzmień.

 Na wystawie po-
kazaliście instrumentarium 

dwóch zespołów doby ba-
roku, ściślej z  XVIII wie-

ku. Mając w  pa-
mięci widok 
współczesnej or-
kiestry, nasu-
wa się pytanie, 
czy kapele były 
mniej liczne? 

O c z y w i ś c i e . 
Wskazują na to 

na przykład źró-
dła ikonograficzne. 

Zazwyczaj praktyka 
wykonawcza skupia-

ła się wokół zespołów 

piętnastoosobowych lub mniejszych. 
Dzisiejsza praktyka symfoniczna opar-
ta jest na dużych, pięćdziesięcio- do stu-
osobowych zespołach. Zdarzały się jed-
nak okazje – ważne uroczystości, święta, 
jak chociażby koronacja Karola VI na kró-
la Bohemii w Pradze (1723 rok), w której – 
według przekazów historycznych – brało 
udział stu śpiewaków i dwustu instrumen-
talistów zaproszonych z całej Europy. Ale 
były to okazje specjalne, bardzo rzadkie. 
Na Jasnej Górze również się takie zdarza-
ły. Podczas koronacji obrazu Najświętszej 
Marii Panny koronami papieskimi w 1717 
roku grały trzy połączone kapele: krakow-
ska – najprawdopodobniej wawelska, ka-
pela włoska Augusta II Mocnego oraz ze-
spół jasnogórski.

 W  jakich miejscach wówczas 
wykonywano muzykę?

Muzykę można było usłyszeć w  te-
atrach operowych, kościołach oraz na dwo-
rach. Poza teatrami operowymi nie były to 
duże przestrzenie. W kościołach muzyko-
wano na chórach organowych – tam ze-
społy skupiały się przy organach, gdzie 
mieścili się muzycy w składzie kilku- lub kil-
kunastoosobowym. Ciekawym przykładem 
była książęca kaplica w Weimarze, w której 
miejsce dla muzyków miało formę galerii 
zaprojektowanej wysoko pod sklepieniem 
(zwanej Himmelsburg – niebiański zamek); 
mieściło się tam około piętnastu muzyków. 

 Czyli koncert inaugurujący 
wystawę, w  wykonaniu holenderskie-
go zespołu Sine Pulvere pielęgnujące-
go tradycję wykonawczą na instrumen-
tach historycznych, który miał miejsce 
w holu muzeum, był świadomym nawią-
zaniem do tradycji XVIII-wiecznej? Mu-
zycy grali właśnie na galeryjce pierw-
szego piętra, a audytorium znajdowało 
się na parterze.

Nasze zamierzenie było takie, by pod-
jąć próbę odtworzenia praktyki XVIII-wiecz-
nej. Zresztą wnętrze starego holu muzeum 
przypomina nieco przestrzeń kościelną 
i  ma zbliżoną akustykę. Był to ekspery-
ment, który pozwolił lepiej zrozumieć tra-
dycję muzyki dawnej.

 Przyglądając się poszczegól-
nym instrumentom, nawet laik dostrze-
ga różnice w ich budowie. Są i takie, któ-
rych próżno by szukać we współczesnej 
orkiestrze: viola d’amore, violone, trąb-
ka naturalna, pozytyw szkatulny. Czy 
dziś muzycy potrafiliby zagrać na tych 
instrumentach?

Jeżeli mamy na myśli muzyka wykształ-
conego współcześnie, filharmonicznego, to 
miałby z pewnością spore problemy. Przy 
niektórych instrumentach większe, przy 
innych mniejsze. Na przykład gdybyśmy 
wzięli violę d’amore, to kłopoty nie byłyby 
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Johann Friedrich Hoyer, Viola d’amore, 1788, Norymberga, 
jawor, świerk, dąb, własność klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze
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sztuka

tak duże. Prze-
stawienie się, żeby zagrać (nie 
mówię o grze w stylu dawnym), 
byłoby szybsze niż w przypad-
ku trębacza, który zamieniłby 
trąbkę wentylową na trąbkę 
naturalną. W  tym wypadku 

przeskok byłby ogromny. Na-
wet muzycy specjalizujący 

się w  grze na instrumen-
tach dawnych mają pro-
blemy z opanowaniem 
techniki wykonawczej. 
A  to dlatego, że te in-

strumenty całkowicie 
różnią się budową. Z  tego 

powodu dochodzi do kompro-
misów, którego dobrym przykładem są np. 
tzw. trąbki barokowe, które mają dodatko-
we dziurki (ułatwiające grę, a niespotyka-
ne w żadnym oryginalnym egzemplarzu), 
dodane w latach 60. XX wieku. Nie są to 
rzeczywiste instrumenty, na których gra-
no w XVIII wieku. Na szczęście jest wąska 
grupa trębaczy, którzy próbują wskrze-
sić dawną technikę gry. Najświatlejszym 
ośrodkiem promującym grę na trąbce na-
turalnej jest szkoła muzyki dawnej w Bazy-
lei, w której uczy Jean-Francoise Madeuf.

 Na wystawie można zobaczyć 
bezcenne rękopisy muzyczne, które 
ocalały z nieistniejącej już poznańskiej 
kolegiaty farnej św. Marii Magdaleny, 
obecnej fary i klasztoru oo. Paulinów na 
Jasnej Górze. Czy zapisane utwory moż-
na by zagrać w XXI wieku?

Te nuty musiałyby zostać poddane re-
dakcji. Nie mają one formy partytury, tylko 
są to partie dla określonych instrumentów, 

które dopiero należałoby złożyć 
w partyturę. Poza tym trzeba pamię-

tać, że kopiści przepisujący nuty mogli 
popełnić błędy. Trzeba by więc dokonać 

edycji krytycznej z niezbędnymi korektami. 
Drugą sprawą jest to, że XVIII-wieczne ma-
nuskrypty muzyczne są jedynie szkicem 
kompozycji. Jest w nich niewiele wskazó-
wek interpretacyjnych. Dopiero XX wiek 
przyniósł bardzo precyzyjną notację. To 
Strawiński dążył, by zapis nutowy był nie-
zwykle precyzyjny, a od wykonawcy jedy-
nie oczekiwał dobrego odczytania. W XVIII 
wieku zazwyczaj jedyne zapisane w par-
tiach wskazówki interpretacyjne dotyczy-
ły rzeczy istotnych z jakiegoś powodu dla 
kompozytora albo odbiegających od po-
wszechnej praktyki wykonawczej. O pozo-
stałych muzyk wiedział i mógł wykonywać 
je zgodnie ze stylem, który znał. Musimy 
pamiętać, że w XVIII wieku muzycy grali 
utwory im współczesne i nie musieli mieć 
szczegółowych zapisów, jak coś zagrać. To 
trochę tak jak z przepisem na zupę – każ-
da kucharka wie, jak ją ugotować, i choć 
przepis jest jeden, każda potrwa będzie 
się nieco różnić, ponieważ zależy od „sma-
ku” wykonawcy.

 Taki trochę jazz?
Tak, faktycznie w muzyce XVIII-wiecz-

nej było dużo swobodnej interpretacji i do-
dawanych ozdobników. Utwory nigdy nie 
były opisywane bardzo dokładnie. Aby 
współcześnie osiągnąć stopień ekspre-
sji zbliżony do historycznej, trzeba czasu 
i wieloletniej praktyki. 

 Współcześnie, dzięki technice 
cyfrowego zapisu, jesteśmy przyzwycza-
jeni do krystalicznie czystych brzmień. 
Czy dźwięki, które płyną z historycznych 
instrumentów, brzmią inaczej, czy draż-
nią ucho i  czy można się rozsmakować 
w odbiorze tego brzmienia?

To na pew-
n o  i n n e  d o -

świadczenie. Czę-
sto  instrument y 

używane przez zespoły mu-
zyki dawnej są instrumentami hybrydo-
wymi, które ułatwiają grę, a tym samym 
odbiegają konstrukcyjnie od oryginałów, 
co ma większy lub mniejszy wpływ na ich 
brzmienie. 

Podczas koncertu inauguracyjnego 
mogliśmy rzeczywiście wysłuchać utwo-
rów w brzmieniu zbliżonym do XVIII-wiecz-
nego. Muzycy z zespołu Sine Pulvere są 
bezkompromisowi, każdy z ich występów 
jest eksperymentem, który uczy słuchaczy 
tego brzmienia, pokazuje nieupiększone, 
takie jakie dyktuje instrument. To brzmie-
nie można polubić, czasem wymaga to 
trochę czasu. Są również odbiorcy, którzy 
wpadają w zachwyt nad tą nowością, „dzi-
kością” brzmienia. 

 Odtwarzanie takich dźwię-
ków to przecież dochodzenie do praw-
dy historycznej! Wystawie towarzyszy 
tło muzyczne. Czy utwory, które słyszy-
my, zostały wykonane na instrumen-
tach z  XVIII wieku? Czy zatem dźwięki, 
które płyną, są zbliżone do tych, które 
można było wtedy usłyszeć?

To nie jest doświadczenie koncertowe, 
to jednak muzyka płynąca z CD, nie mniej 
daje pojęcie o XVIII-wiecznej muzyce sa-
kralnej. A przede wszystkich tworzy klimat 
pozwalający odbierać wystawę wieloma 
zmysłami.

Rozmawiała 
Aleksandra Sobocińska

fot. Jakub Baszczyński

Wystawę w Muzeum Narodowym w Po-
znaniu, której kuratorami są Patryk Frankow-
ski i Alina Mądry, można oglądać do 10 mar-
ca, a od 1 maja do 31 sierpnia w klasztorze 
oo. Paulinów na Jasnej Górze.

Hieronymus Starck (1640–1693), Trąbka naturalna, 1693, Norymberga 
mosiądz, własność klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze 



Wojciech Kuczma

WODA
Pokrywa siedemdziesiąt procent powierzch-

ni Ziemi, którą nazywamy wodną planetą. Wystę-
puje wszędzie, gdzie spojrzymy. Płynie, leje się, 
cieknie, kapie i paruje. Jest w ciągłym ruchu. I to 
we wszystkich stanach skupienia.  

Para wodna jako ciało gazowe, w  natural-
nej postaci jako ciało ciekłe i stałe w formie lodu. 
I potrafi przechodzić z jednego stanu w drugi. 
W temperaturze pokojowej jest zazwyczaj bez-
barwną, pozbawioną smaku i zapachu cieczą, 
podczas gdy jako para wodna w wyższych tem-
peraturach, składająca się z bardzo małych kro-
pelek, ma białą, matową barwę. 

Pomimo prostej budowy cząsteczka wody, 
zawierająca dwa atomy wodoru połączone po-
jedynczymi wiązaniami z  atomem tlenu, ma 
niezwykłe, skomplikowane – nie do końca zro-
zumiałe – właściwości chemiczne i  fizyczne. 
W dużym stopniu dysocjuje na jony wodorowe 
(H+), wywołując kwasowość roztworu, oraz jony 
hydroksylowe (OH–), które wpływają na jego od-
czyn zasadowy.

Jedną z najważniejszych właściwości wody 
jest jej zdolność do rozpuszczania innych sub-
stancji, co czyni z niej najbardziej uniwersalny 
rozpuszczalnik. Łatwo wchodzi w reakcje che-
miczne z wieloma metalami alkalicznymi, tlen-
kami metali i niemetali. Zawiera rozpuszczalne 
gazy i sole mineralne. Te parametry określają jej 
skład chemiczny i przeznaczenie. 

Wszystko to ma duże znaczenie w życiu czło-
wieka. Jeśli nie wypijemy wystarczającej ilości 
wody, organizm jest zmuszony wydalać toksycz-
ne produkty przemiany materii w bardziej skon-
densowanej formie. Można to zauważyć po nie-
przyjemnym zapachu skóry, przykrej woni z ust 
czy ciemniejszej barwie moczu. Na proste pyta-
nie: ile potrzebujemy wody?, odpowiedź nie jest 
prosta, bo zależy od wielu czynników.

Zdrowy, dorosły człowiek traci dziennie śred-
nio od dwóch do dwóch i pół litra wody, która 
jest wydalana nie tylko razem z moczem, lecz 
także w czasie oddychania z wydalanym powie-
trzem i razem z potem przez skórę. I tyle wody 
należałoby codziennie wypijać. Zapotrzebowa-
nie organizmu może wzrastać w czasie upałów 
lub przy zwiększonym wysiłku fizycznym, od 
dwóch i pół litra nawet do… sześciu litrów dzien-
nie! Ale nawet taka odpowiedź (mimo szerokiej 
skali tolerancji) nie może być wyczerpująca, po-
nieważ woda nie tylko ułatwia trawienie, regu-
luje ciepłotę ciała, ale musi też utrzymywać, re-
gulować i zachować równowagę pH organizmu. 
Większość płynów naszego ciała musi ją zacho-
wać na poziomie 7,365 pH. Stąd zalecenia, aby 

woda, którą spożywamy, miała wyższą wartość 
pH, w granicach 8,0–9,5, ponieważ ma ona wła-
ściwości odkwaszające organizm. pH podwyższa-
ją produkty mocno zakwaszające, takie jak mięso, 
pieczywo z białej mąki, słodycze, kawa, napoje 
alkoholowe, napoje gazowane, soki pasteryzo-
wane i wiele innych, które trudno wymienić jed-
nym tchem. Naruszenie równowagi kwasowo-

-zasadowej może być początkiem wielu chorób, 
schorzeń i dolegliwości. Niedobór wapnia (są to 
jony zasadowe) zakłóca produkcję insuliny, co 
prowadzi do cukrzycy i sprzyja powstaniu oste-
oporozy. Nadmiar soli kwasu moczowego pro-
wadzący do zakwaszenia może powodować za-
palenie stawów. Pierwszymi objawami takiego 
stanu rzeczy są bóle głowy, ciemne worki pod 
oczami, niestrawność czy przybieranie na wadze. 
Można tego uniknąć, stosując wodę zasadową; 
można sobie pomóc przy nadciśnieniu, zabu-
rzeniach trawienia (wzdęcia, biegunki, zaparcia), 
bólach stawów, ich zwyrodnieniu czy kamicy 
moczowej. Wody wzbogacone jonami wapnia, 
który korzystnie wpływa na procesy krzepnięcia 
krwi i czynności mięśnia sercowego, można zale-
cać zwłaszcza paniom zagrożonym osteoporozą, 
podobnie jak wody zawierające fluor, ponieważ 
wzmacnia on kości i chroni zęby przed próchnicą. 

Wody mineralne, z uwagi na dużą zawartość 
jonów wodorowęglanowych, zalecane są osobom 
cierpiącym nie tylko na nadciśnienie czy nadkwa-
sotę, lecz także choroby wrzodowe żołądka i dwu-
nastnicy, nieżyty jelit, dolegliwości trzustki, po-
nieważ neutralizują enzymy trawienne, obniżają 
poziom glukozy, a powstający w wyniku reakcji 
chlorek wapniowy ma działanie przeciwzapalne. 
Za ich stosowaniem – jak dowodzą lekarze – prze-
mawia również to, że w środowisku zasadowym 
nie rozwijają się wirusy. Warto dodać, że woda za-
sadowa, czyli alkaliczna (określana jako „żywa”, ale 
na ten temat nieco szerzej i więcej przy następ-
nej okazji), stosowana jest w przemyśle spożyw-
czym przy wyrobie napojów musujących, prosz-
ków do pieczenia. Zawiera dostępną w handlu 
sodę oczyszczoną (wodorowęglan sodu NaHCO 3), 
której roztwór w proporcjach łyżeczka proszku 
na szklankę letniej przegotowanej wody można 
przygotować samemu. Zalecane przy tym są da-
leko posunięty umiar i ostrożność – bo jak zawsze 
i wszędzie – nadmiar może okazać się szkodliwy. 
Najlepiej więc stosować ją po konsultacji z leka-
rzem i pod jego kontrolą.  

Z  kolei wody zawierające jony magnezu 
zaleca się osobom znerwicowanym i  przemę-
czonym, cierpiącym na bezsenność, wszyst-
kim palącym papierosy, pijącym kawę i alkohol, 

Część 2

Salto Angel – najwyższy 
wodospad świata, Wenezuela, 
wysokość  ok. 979 metrów 
fot. and68's/sxc.hu
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ponieważ te zawarte w wodzie są lepiej przyswa-
jalne przez organizm w porównaniu z preparata-
mi magnezowymi. 

Niewskazane jest natomiast stosowanie wód 
bogatych w sód przez osoby z dolegliwościami 
nerek czy nadciśnieniowców oraz osoby pozosta-
jące na diecie bezsolnej.

W bogatej ofercie handlowej mamy szeroki 
wybór wód, ale powinniśmy znać przynajmniej 
podstawowe informacje na ten temat.

Naturalne wody źródlane, które pochodzą 
z podziemnych złóż o udokumentowanych zaso-
bach, należą do tych niskozmineralizowanych. Za-
chowują swoją pierwotną czystość, ale ich skład 
chemiczny, jak i właściwości mogą ulegać niewiel-
kim wahaniom. 

Wody stołowe są naturalnie lub sztucznie mi-
neralizowane, a otrzymuje się je poprzez miesza-
nie wód źródlanych lub podziemnych z naturalną 
wodą mineralną, solami naturalnymi lub innymi 
składnikami mineralnymi.

Mineralne wody mieszane różnią się skła-
dem chemicznym i proporcjami mikro- i makro-
elementów. Otrzymuje się je w wyniku łączenia 
naturalnych wód mineralnych dobieranych w jak 
najkorzystniejszy sposób pod kątem naszych 
potrzeb.

Naturalne wody mineralne, które pochodzą 
z wyizolowanych złóż podziemnych, charaktery-
zują się stałym naturalnym składem chemicznym 
oraz obecnością makro- i mikroelementów w ilo-
ściach najlepszych do zachowania zdrowia. 

O ile przyjmiemy, że połowę wszystkich pły-
nów i napojów będących źródłem wody powin-
ny stanowić wody mineralne, które w naturalny 
sposób mogą wyrównać niedobory składników 
w organizmie, to te niskozmineralizowane poleca 
się do codziennego nawadniania. Wody średnio-
zmineralizowane z magnezem (gdy zawierają nie 
mniej niż 50 mg kationów w jednym litrze) oraz 
wapniem (takie, które zawierają co najmniej 150 
mg/l) stosować można do uzupełnienia składni-
ków mineralnych w sposób jak najbardziej natu-
ralny, co ma znaczenie przy zwiększonym zapo-
trzebowaniu na te składniki występujące u osób 
młodych i  starszych. Wysokozmineralizowane 
wody lecznicze można stosować tylko po konsul-
tacji z lekarzem i pod jego kontrolą. 

Czy wybierać wody gazowane, czy nie-
gazowane? Tu zdania też są podzielone. Część 
specjalistów uważa, że nawet osoby zdrowe nie 
powinny pić wód gazowanych, inni zalecają spo-
żywać je z umiarem. Wody te zawierają dwutlenek 
węgla (CO2), który wzmacnia ich walory smako-
we, sprawia, że bardziej orzeźwiają i lepiej gaszą 
pragnienie. Dwutlenek węgla zabija też bakterie 
w układzie pokarmowym, poprawia przemianę 
materii i perystaltykę jelit. Wód gazowanych nie 
powinny jednak spożywać osoby cierpiące na do-
legliwości gastryczne (nadkwasota, niestrawność 
czy wzdęcia) oraz rekonwalescenci po żółtaczce, 
ponieważ dwutlenek węgla silnie podrażnia bło-
nę śluzową żołądka. 

Jaką wodę pić? Tę, która najbardziej nam 
smakuje! O ile nie pojawiają się podane wcześniej 
przeciwwskazania zdrowotne – bogatą w magnez, 
wapń, sód i potas. Istotna jest przy tym jej tem-
peratura. Zawsze należy unikać skrajnych warto-
ści. Latem woda powinna być chłodniejsza, zimą 
natomiast wskazana jest cieplejsza. Generalnie 
uważa się, że temperatura przyjmowanej wody 
nie powinna pogarszać jej walorów smakowych. 
I ani ziębić, ani parzyć.

Ważna jest jeszcze jedna wskazówka. Zale-
ca się systematyczne picie wody małymi łykami. 
Często można obserwować joginów, którzy przez 
cały dzień piją jeden lub dwa łyki wody ze stoją-
cych obok nich pełnych naczyń. Radzą też wie-
czorem przed snem powoli wypić szklankę wody, 
ponieważ w nocy organizm lepiej przyswaja pły-
ny i oczyszcza organizm. Natomiast rano – jeszcze 
na czczo – dobrze jest wypić następną szklankę, 
aby przed posiłkiem oczyścić układ pokarmowy 
z zalegających resztek. Niewskazane jest popija-
nie w trakcie posiłków.

Zasady te potwierdzają fizjolodzy. Szklanką 
wody mineralnej powinniśmy zaczynać dzień 
i tak samo kończyć, a przez cały dzień pić ją regu-
larnie w małych porcjach, najlepiej pół godziny 
po posiłkach, nigdy w trakcie.

Istotną kwestią jest, jak pić wodę. Jedna z me-
tod zalecanych niegdyś przez fizjologów mówiła 

– wody się nie pije, wodę powinno się jeść! Gdy 
bowiem pijemy zimny płyn, nasz organizm zacho-
wuje się tak, jakbyśmy, rozgrzani, polali się stru-
mieniem zimnej wody. Wspomniana metoda „je-
dzenia wody” polega na utrzymywaniu w ustach 
łyka wody i przemieszczaniu jej z jednego miej-
sca na drugie, aby ogrzać ją do temperatury ciała 
i dobrze zmieszać ze śliną. Taka metoda konsu-
mowania wody – jedzenia, a nie wlewania – jest 
korzystniejsza. 

I jeszcze jedna uwaga. W tym miejscu można 
przyznać rację tym, którzy uważają, że tej najcen-
niejszej dla naszego organizmu wody nie można 
kupić. Po prostu nie ma jej w sklepach, chociaż 
można ją przygotować samodzielnie. To woda 
strukturalna. Jakie ma znaczenie i działanie, jak 
ją przygotować i jakie właściwości posiada „woda 
żywa”, a jakie „woda martwa” – o tym następnym 
razem. 

Kontakt z autorem: tel. 602 516 583

Wojciech Kuczma jest dyplomowanym bioenergo-
terapeutą i masażystą. Oferuje zabiegi z regenera-
cji organizmu według klasycznej bioenergoterapii 
i medycyny chińskiej (akupresury). Wykonuje także 
masaże: od klasycznego, leczniczego poprzez relak-
sujący, do specjalistycznego antycellulitowego, wy-
konywanego aplikatorami wieloigłowymi i masaże-
rami. W swojej terapii stosuje suplementy mineralne 
(złoto, srebro, krzem organiczny i inne). Specjalizuje 
się w schorzeniach i dolegliwościach kostno-stawo-
wych, urazach i kontuzjach. 
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KOMORNIKIDbam o równowagę
Z Janem Brodą, wójtem gminy Komor-
niki, rozmawia Mariola Zdancewicz 

 Stał się Pan spadkobier-
cą ostatnich dziesięciu lat jako wójt, 
ale też pozostałych trzydziestu, gdy-
by wziąć pod uwagę czas powołania 
gmin do życia. Jak Pan pamięta Ko-
morniki z tamtych lat?

Czterdzieści lat temu to była zupeł-
nie inna gmina, praktycznie bez porów-
nania. Byliśmy chyba nie najuboższą, 
ale zupełnie przeciętną gminą wiejską, 
gdzie nie było ani komunikacji zbioro-
wej, ani dróg, bo przecież czterdzieści 
lat temu powstało dopiero połączenie 
asfaltowe Plewisk z Komornikami. Pa-
miętam to, bo tam mieszkałem. Jako 
młody chłopak jeździłem rowerem, 
była ścieżka wzdłuż bruku, mogliśmy 
więc dojechać wtedy również do Poz-
nania. Mieszkałem na osiedlu Plewiska, 
które w 1987 roku przyłączono do Poz-
nania, przez co gmina utraciła ten frag-
ment swojego pierwotnego bytu. 

Te czterdzieści lat można podzie-
lić na okres przed reformą samorządo-
wą i po niej. Przedtem, prawdę mówiąc, 
nic się tu prawie nie działo. Komorniki 
kojarzono z rolnictwem, które było do-
minującą siłą napędową, i  drobnymi 
usługami. Dzisiaj można powiedzieć, że 
rolnictwo jest bardziej sentymentem 
niż napędem, bo udział podatku rol-

nego w  budżecie jest 
symboliczny. 

Co spowodowa-
ło, że Komorniki uczy-
niły w  ostatnich dwu-
dziestu trzech latach 
taki postęp? Po pierw-
sze, po odrodzeniu się 
samorządu zaczęto 
myśleć na temat roz-
woju i  uchwalać pla-
ny zagospodarowa-
nia przestrzennego. Są 
one obarczone wielo-
ma błędami, niemniej 
jednak kiedy inwesto-
rzy się wreszcie po-
jawili pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych 
i  na początku XXI wie-
ku, mieli otwartą drogę. 
Druga sprawa to deter-
minacja w budowie in-
frastruktury na terenie 
gminy. Już w pierwszej 
kadencji samorządu 
mówiliśmy o tym, żeby 
zbudować kanalizację 
w całej gminie, tak aby 
wodociąg dotarł na 
każdą ulicę i do każde-
go domu. Nasza gmi-
na stawała się z  roku 
na rok coraz bardziej 
atrakcyjna. Ważna była 
oczywiście autostrada. 

Węzeł Komorniki przysporzył następ-
nych inwestorów, którzy przekonali się, 
że oferujemy jedną z najlepszych loka-
lizacji w Polsce. Obecnie czekamy na S5 
i ukończenie S11. Nasza gmina będzie 
się wtedy znajdowała na krzyżówce 
dróg północ–południe. Cały świat stanie 
przed nami otworem, będziemy mogli 
jechać w każdym kierunku, i to porząd-
ną drogą. 

Do rozwoju gminy przyczyniła się 
także zmiana mentalności ludzi. Jedni 
tracili pracę, inni dochodzili do wniosku, 
że w  przedsiębiorstwie państwowym 
pensja może być na określonym pozio-
mie. A jeśli chce się więcej zarobić i ma 

się pomysł, jak to zrobić, chce się praco-
wać więcej, ale też lepiej żyć, to trzeba 
zacząć robić to, co się umie, samemu 
szukać klientów, uczyć się dodatkowo. 
To wszystko złożyło się na to, że Komor-
niki są, moim zdaniem, jedną z najlep-
szych gmin w Polsce. 

 Jesteście też bogatą gminą…
To jest zawsze rzecz względna. Są 

gminy, które mają po kilkadziesiąt tysię-
cy dochodu na mieszkańca. Prawdę mó-
wiąc, nie wiem do końca, jak wykorzystu-
ją tę sytuację, pewnie płacą wielokrotnie 
większe janosikowe niż my, ale stać ich 
na to. W  tym roku będziemy musieli 
przekazać na rzecz gmin biedniejszych 
prawie 2,5 miliona złotych, a mamy jesz-
cze sporo do zrobienia, przecież jeste-
śmy w połowie drugiego etapu progra-
mu drogowego. W tej chwili pojawia się 
pytanie, czy nie będzie go trzeba wydłu-
żyć w czasie o rok czy dwa, ponieważ do-
chody co prawda nie spadły w stosunku 
do roku ubiegłego, ale zatrzymały się na 
tym samym poziomie. 

Wydatki natomiast rosną z powodu 
dużych inwestycji mieszkaniowych, któ-
re są realizowane na terenie gminy, prak-
tycznie poza naszą kontrolą, bo plany 
zagospodarowania zostały uchwalone 
i w tej chwili nie można już wyhamować 
pewnych procesów. W gminie przybywa 
dzieci, mamy jeden z największych przy-
rostów naturalnych w Polsce, a to wyma-
ga odpowiednich nakładów, choćby na 
żłobek czy przedszkole. Do wszystkie-
go gmina musi dopłacać, zgodnie z dy-
rektywami ustawowymi. Dlatego nie do 
końca wiadomo, jak będziemy funkcjo-
nować w najbliższych latach. Nie pamię-
tam jednak takiego roku, w którym by-
łoby pewne, że wszystko będzie dobrze. 
Gmina się przyzwyczaiła, że przez ostat-
nie dziesięć lat uchwalany budżet był 
w  ciągu roku zwiększany, czasami na-
wet do 30 procent. W związku z tym mo-
gły rosnąć wydatki. Nawet jeśli w stycz-
niu w budżecie nie było danej pozycji, 
to mogła się pojawić w kwietniu bądź 
maju, bo dochody były wyższe. Mówiąc 
wprost: pieniądze pod dostatkiem tro-
chę nas rozpuściły. Teraz zaczyna się pro-
ces odwrotny i w ciągu roku rosną raczej 
koszty niż dochody, trzeba więc uważać 
i zwiększyć dyscyplinę budżetową, za-
ciągnąć pasa, żeby nie przedobrzyć.

 Co sprawiło, że z  22 milio-
nów w  budżecie dziesięć lat później 
zrobiło się aż 87 milionów? 

Przede wszystkim w tym czasie za-
inicjowano sporo inwestycji, szczególnie 
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KOMORNIKIprzemysłowych. Pojawili się też mieszkań-
cy, ich liczba wzrosła ponaddwukrotnie. 
Obecnie na terenie gminy zameldowa-
nych jest około dwudziestu jeden tysięcy 
osób, czterdzieści lat temu było ich jedynie 
osiem tysięcy. Odpis z PIT-u to też dochody 
składające się na budżet. Mimo że nie sto-
sujemy maksymalnych stawek podatku od 
nieruchomości, to jednak dochody mamy 
dość znaczne i te hektary hal magazyno-
wych czy produkcyjnych przynoszą zysk. 
Życzymy naszym mieszkańcom, żeby jak 
najlepiej zarabiali, ponieważ za zapłacone 
podatki możemy wybudować dla nich ko-
lejny element infrastruktury, place zabaw 
czy boiska. 

 Jakie spektakularne wyda-
rzenie, inwestycja czy decyzja zmieniły 

– w  Pana odczuciu – rzeczywistość Ko-
mornik?

Niewątpliwie wspomniany wpływ wy-
budowanej autostrady A2 i węzła Komorni-
ki. To był impuls, który w latach 2004–2007 
przyniósł gigantyczne inwestycje w  ska-
li gminy. Dzięki pojawieniu się firm Euro-
cash i Segro, z olbrzymimi halami maga-
zynowymi, rozwijaliśmy się kilkakrotnie 
szybciej. Są to oczywiście z jednej strony 
okoliczności zewnętrzne, na które nie do 
końca mamy wpływ, ale również zaważył 
nasz stosunek do inwestorów. Staram się 
do każdego podchodzić indywidualnie, 
obsłużyć jak najlepiej, doradzić i wskazać 
ścieżkę inwestycji. Byli tu niemieccy in-
westorzy, którzy twierdzili, że za pół roku 
chcą już budować zakład. Uświadamiałem 
im, że w polskim prawodawstwie jest to 
praktycznie niemożliwie, bo jest potrzeb-
na decyzja środowiskowa i wszystkie inne 

uzgodnienia. Projekt 
można zrobić w mie-
siąc, ale dostać po-
zwolenie na budowę 

– już nie. Kiedy jest 
odpowiednia obsłu-
ga techniczna, a pro-
jektant wie, w jakiej 
materii się obraca, 
jest możliwe, żeby 
inwestor był zado-
wolony, mimo że to 
wszystko jednak tro-
chę trwa.

 Jest Pan 
cenioną osobą, nie 
tylko jako wójt, 
lecz także jako 
animator wielu 
działań, odważnie 
startujący w konkursach i rankingach 
prezentujących gminę. Które z  tych 
doświadczeń uznałby Pan za najważ-
niejsze?

Startowaliśmy przez pewien okres 
(była to inicjatywa mojego poprzedni-
ka) w konkursie na Gminę Fair Play i zdo-
bywaliśmy w  nim kolejne wyróżnienia. 
W konkursie „Teraz Polska” dla gmin rów-
nież zajmowaliśmy czołowe pozycje. Od 
ubiegłego roku zrezygnowaliśmy z udzia-
łu w konkursach, które są płatne. Po pro-
stu stwierdziliśmy, że audyty wyglądają 
tak samo. Zazwyczaj zgłoszenie jest rów-
noznaczne przynajmniej z otrzymaniem 
wyróżnienia; przestało się to przekładać 
na cokolwiek. Myślę, że Komorniki wyro-
biły sobie przez te lata markę i nie musi-
my tego udowadniać w takich konkursach. 
Część rankingów natomiast, na przykład 
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego, w któ-
rym ostatnio mieliśmy wysoką, bo szó-
stą lokatę w  kategorii gmin wiejskich, 

odbywa się bez naszej wie-
dzy. Analizuje on dane staty-
styczne z rocznika. Są to naj-
bardziej obiektywne oceny, 
niezależące od tego, czy się 
pana audytora ugości w taki 
lub inny sposób, pokaże to, 
co najlepsze, czy powie parę 
słów o tym, że nie ma gmin 
doskonałych. 

W  tej chwili mamy pro-
gram drogowy do 2018 roku 
i  osobiście będę pilnował 
jego realizacji. Mam nadzieję, 
że ten termin jest jeszcze do 
utrzymania, chociaż w  naj-
bliższych dwóch latach bę-
dzie trochę mniej inwestycji, 
ponieważ musimy rozbudo-
wać szkoły. W ubiegłym roku 

oddano budynek dydaktyczny w Chomę-
cicach, trwa rozbudowa gimnazjum w Ko-
mornikach, ale wiele jeszcze przed nami.

 To też jest ewenement, bo 
gdzie indziej szkoły się zamyka…

My też zlikwidowaliśmy dwie szkoły, 
ale były kilkunastoosobowe i nie miały ra-
cji bytu z przyczyn ekonomicznych, a także 
społecznych. Nauka w klasach, które liczą 
dwoje lub troje uczniów, wygląda jak na-
uczanie indywidualne. Oczywiście w tym 
miejscu powstały przedszkola; w tej chwi-
li mamy ich mało, ale myślimy o rozwoju. 
Na szczęście pojawiła się opcja inwesto-
rów prywatnych, którzy budują publiczne 
przedszkola. Już dwa takie istnieją i myślę, 
że w tym roku otworzymy kolejne. To też 
jest kosztowne, ale nie musimy wydawać 
milionów złotych na budowę. Szukamy 
różnych sposobów, żeby w  ramach kur-
czących się środków finansowych nadal 
poprawiać jakość usług społecznych.

 Uroczystością upamiętniają-
cą czterdziestolecie gminy był nowo-
roczny koncert zadedykowany miesz-
kańcom, przyjaciołom i  partnerom 
gminy, którego gwiazdą była Grażyna 
Brodzińska. Jak publika przyjęła to wy-
darzenie?

Głosy, które do mnie dotarły, są bardzo 
pochlebne. Zaprosiliśmy na to spotkanie 
wiele osób z zewnątrz, część dotarła, część 
nie. Jeśli chodzi o mieszkańców, szczególnie 
tych aktywnych, działaczy z kół gospodyń, 
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kółek rolniczych, z wszystkich tych organi-
zacji, które na tym terenie coś znaczą i dzia-
łają – te wszystkie osoby były zadowolone, 
wręcz zachwycone. Koncert był inaugura-
cją jubileuszowego roku czterdziestolecia. 
Przed nami Dni Komornik, potem dożynki 
gminne i inne uroczystości, na których na 
pewno będziemy podkreślać to, że mamy 
czterdzieści lat. 

 Jakie zmian zaszły w społecz-
ności w ciągu tego czasu?

Czterdzieści lat temu była to społecz-
ność swojska, wszyscy się tu znaliśmy. Każ-
dy o każdym wszystko wiedział, przynaj-
mniej w ramach miejscowości. W tej chwili 
miejscowość Plewiska, która liczyła nie-
gdyś około dwóch tysięcy osób, dzisiaj ma 
siedem tysięcy, wobec tego nie da się już 
znać wszystkich. Jest mi czasami niezręcz-
nie, gdy jakaś pani mówi mi „dzień dobry” 
w sklepie, ja szybko odpowiadam, ale jej 
nie kojarzę. 

Po dziesięciu latach pracy jestem na 
pewno rozpoznawalny przez mieszkań-
ców, tych zaangażowanych w  życie co-
dziennie, jak choćby czytelników „Nowin 
Komornickich”. Mieszkańcy między sobą 
mało się znają. Staramy się na imprezy kul-
turalne i rozrywkowe zapraszać wszystkich. 
Wiadomo, że szczególnie młodzi mieszkań-
cy, obarczeni kredytami, pracujący często 
do późna, nie mogą w nich uczestniczyć; 
mimo to zachęcamy ich, żeby włączali się 
w życie gminne. Myślę, że Poznań jest cie-
kawą alternatywą – nie musimy na przy-
kład budować opery, bo jest niedaleko.

 Sądzi Pan, że Komorniki staną 
się wkrótce częścią Poznania?

W metropolii już jesteśmy. Gdy powsta-
nie ustawa metropolitalna, to być może zo-
staniemy połączeni w jakiś inny, bardziej 
ścisły sposób. Nie mamy na to pływu.

 A chciałby Pan tego?
Prawdę mówiąc, nie bardzo. Myślę, że 

mieszkańcy też nie do końca chcieliby być 
częścią Poznania. Różnimy się od tego mia-
sta. Mamy niższe podatki, niższą cenę wody. 
Staramy się robić więcej dla mieszkańców 
i mniej być dla nich organem fiskalnym. Na 
przykład nie chciałbym nigdy na terenie 
gminy Komorniki wprowadzać stref parko-
wania. My wręcz budujemy parkingi przy 
ośrodku zdrowia, urzędzie gminy, hali spor-
towej i niektórych kościołach, żeby ludzie 
mogli tam zostawić pojazd. Wiadomo, że 
nie jesteśmy w stanie zorganizować trans-
portu na naszym terenie tak, żeby wszyscy 
mogli jeździć tylko autobusami. 

Myślę, że ta bezpośrednia więź miedzy 
mną czy radą a mieszkańcami jest bliska na 
terenie naszej gminy, czego nie ma w Po-
znaniu. Sam urząd w  Poznaniu jest roz-
budowany do niebotycznych rozmiarów 
i zapanowanie nad tym nie jest do końca 
możliwe. Dlatego gdyby tak się stało, by-
libyśmy małym trybikiem gdzieś w środku, 
może zostalibyśmy jakąś dzielnicą. Dla do-
bra mieszkańców lepiej stanowić jednost-
kę samodzielną, ale oczywiście współpra-
ca jest jak najbardziej wskazana. Jestem na 
nią otwarty, na przykład w ramach Związ-
ku Transportu Miejskiego – współpraca 

nie należy do łatwych, staramy się walczyć 
o swoje z naszymi liniami autobusowymi. 
Powinniśmy patrzeć na siebie jak na part-
nerów, którzy mogą sobie pomóc, a nie ry-
walizować o to, kto jest lepszy.

 Kierowanie gminą wyma-
ga pewnych umiejętności decydowa-
nia, podejmowania trudnych rozwiązań 
i  negocjacji. Gdyby cofnąć czas, zdecy-
dowałby się Pan jeszcze raz kandydo-
wać w wyborach na wójta?

Myślę, że dziesięć lat temu, kiedy star-
towałem na to stanowisko, było to wielkie 
wyzwanie; nie wiem, czy dzisiaj byłbym 
w stanie podjąć je drugi raz. Wtedy były 
inne okoliczności. Prawdę mówiąc, pierw-
sza decyzja była taka, że przeżyję przygo-
dę wyborczą, nie zostając wójtem. Szanse 
na wygraną oceniałem jako bardzo zni-
kome. Jeśli natomiast chodzi o działanie 
prze te lata, to jak zwykle są momenty ła-
twiejsze i trudniejsze. Możemy się cieszyć 
pochwałami, częściej jednak od mieszkań-
ców dostaje się baty za to, że droga jest 
nieodśnieżona, dziurawa albo mokra. Cały 
czas coś jest do zrobienia, a ja cieszę się, 
że jako wójt mogę pracować dla miesz-
kańców, by lepiej im się w Komornikach 
żyło. To jest pewien naturalny proces mię-
dzy nami. Myślę, że nie jest najgorzej, ale 
najbliższe dwa lata będą mocno niepoko-
jące i spędzające sen z powiek, ponieważ 
dochody są ustalone, wydatki natomiast 
niestety będą rosły. 

fot. Archiwum UG Komorniki,  
Maciej Pawlik
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Teatr NowyTeatr uwrażliwia
Z  Piotrem Kruszczyńskim, dyrektorem Teatru 
Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w  Pozna-
niu, rozmawia Mariola Zdancewicz 

 Panie Dyrektorze, mamy za sobą bar-
dzo przyjemne spotkanie – galę jubileuszową, 
z  łezką wspomnień i  nagrodami. Wszyscy cie-
szyli się ze spotkania z Eugeniuszem Korinem 
i  Izabellą Cywińską. A  jak Pan przeżył tę uro-
czystość, tym bardziej że w części była dedyko-
wana również Panu?

Przede wszystkim czułem się zaszczycony, 
będąc jej gospodarzem. Wszyscy doskonale pa-
miętamy, jak wiele Teatr Nowy zawdzięcza swo-
im poprzednim dyrektorom, jaki był ich wpływ 
na zbudowanie marki i magii tego miejsca. Jako 
poznaniak przechowuję w pamięci wiele ciepłych 
wspomnień związanych z „Nowym” i przyznam, że 
tego wieczoru one odżyły. A uhonorowanie mnie, 
wraz z zasłużonymi artystami naszego teatru, było 
związane raczej z okresem mojej sześcioletniej dy-
rekcji w teatrze w Wałbrzychu. W Teatrze Nowym 
pracuję dopiero od roku.

 Czym teatr jest dzisiaj, czym powi-
nien być?

Kultura od zawsze uwrażliwia i  integruje lu-
dzi. Służy też zabijaniu czasu, w pozytywnym ro-
zumieniu. Dziś, w czasach cywilizacji stechnologi-
zowanej, kultura będzie odgrywać coraz większą 
rolę. Starzejące się, syte społeczeństwo, w którym 
praca ludzka coraz częściej jest zastępowana przez 

nowoczesne technologie, wymagać będzie coraz 
bogatszej oferty kulturalnej.

 Chodziło mi raczej o łatwy dostęp do 
różnych „teatrów” w telewizji. Możemy usiąść 
w kapciach i obejrzeć sobie dowolny spektakl. 
Jest internet, są inne projekty parateatralne…

Nie obawiam się tej konkurencji. Teatr jest jed-
nym z nielicznych mediów, które nie wymagają 
przekaźnika. Bezpośredni, żywy kontakt aktora 
z widzem to wielka siła teatru. Nasi widzowie co 
wieczór dają temu świadectwo.

 Czy jest miejsce na to, żeby poczuć 
święto wejścia do świątyni sztuki?

Nie chcę, żeby teatr był świątynią sztuki. Myśle-
nie o teatrze jako o miejscu elitarnym jest mi zupeł-
nie obce. Staram się myśleć egalitarnie.

 Czy to możliwe?
Wierzę, że tak.

 Egalitarne są imprezy na rynku, a te-
atr zawsze był trochę elitarny, czy Pan tego 
chce, czy nie.

Nurt elitarny pojawił się w  teatrze dopiero 
w pewnym momencie jego historii, na samym po-
czątku natomiast spektakl miał gromadzić wszyst-
kich. Był więc – można tak powiedzieć – spotka-
niem na rynku… 

 To prawda, ale to wtedy był teatrzyk 
(śmiech).

Może właśnie słowo „teatrzyk” brzmi przyjaź-
niej (śmiech). Dla mnie kluczowa jest różnica mię-
dzy teatrem otwartym a hermetycznym, dbającym 
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wyłącznie o własne dobre samopoczucie. 
Nie lubię teatru, w którym nie zakłada się 
spontanicznej reakcji widza; kojarzy mi 
się to z elitarnością, z  teatrem fałszywej 
komunikacji. 

Uwielbiam widzów, którzy potrafią re-
agować naturalnie. Ze znajomością rzeczy, 
a przy tym uczciwie i spontanicznie. Chciał-
bym prowadzić teatr, w którym do dyspo-
zycji widza, poza jego klaszczącymi dłońmi, 
byłyby kosze zgniłych pomidorów (śmiech). 
Uważam, że wiele zjawisk teatralnych, któ-
re nie zasługują na szczególne uznanie, 
wywołuje u  widzów ugrzecznione reak-
cje spowodowane mniemaniem, że teatr 
jest sztuką wyższą i należy zawsze zacho-

wać się w stosunku do niego „z godnością”. 
To nieprawda. Teatr podlega takim samym 
ocenom, jak każda inna dziedzina sztu-
ki. Owszem, jest skonwencjonalizowany 
oklaskami i ukłonami. Warto jednak przy-
pomnieć, że ukłon jest jedynie podzięko-
waniem złożonym widzom przez aktorów. 
Niestety w  niektórych teatrach ten oby-
czaj ewoluuje w stronę „pokazywania się” 
aktora: oto ja, którego znacie z filmu czy 
serialu, teraz przed wami stoję. To obrzy-
dliwe. W  ten sposób gubimy pierwotne 

zachowania teatralne i zastępujemy je sno-
bizmem, którego w teatrze nie cierpię. 

 Czy Poznań ma trudną widow-
nię?

Bardzo łaskawą i przychylną. Nasi wi-
dzowie przyjmują wszystkie propozycje 
teatralne z dużym aplauzem, z czym para-
doksalnie nie zawsze się zgadzam. Czasem 
brakuje mi w kontakcie między sceną a wi-
downią odrobiny spontaniczności.

 Czy od widza powinno się wy-
magać?

Zwykle mawia się, że zadaniem twór-
ców kultury jest stawianie odbiorcom 
wymagań intelektualnych i  estetycz-
nych. Słowem – rodzaj edukacji artystycz-

nej. Tymczasem dziś żyjemy 
w  świecie, w  którym nie ma 
precyzyjnego podziału na 
twórcę i odbiorcę. Na pewno 
ten podział bardzo się zacie-
ra. Widz sam staje się w pew-
nym sensie twórcą, wysyłając 
choćby swój film do internetu 
czy tworząc własny blog. Py-
tanie brzmi: jakie zadanie stoi 
przed twórcami profesjonalny-
mi, żeby w zalewie kultury ma-
sowej ocalić najwartościow-
sze zjawiska? Walczmy więc 
w teatrze o kształtowanie gu-
stu, żebyśmy nie stali się ofia-
rami estetycznej i  duchowej 
pauperyzacji.

 Intryguje mnie 
Pana stwierdzenie, że teatr 
żywi się nieprzewidywalno-
ścią. Czy to znaczy, że mo-

głaby być pożyteczna nieprzewidziana 
klapa spektaklu? Czy chodzi o aktorską 
nieprzewidywalną zmienność, ale po co 
wówczas reżyser? 

Teatr to zawsze zderzenie: charakterów, 
racji, interesów. Tym żywi się dramatur-
gia. Mówiąc „nieprzewidywalność”, myślę 
o tym, że bardzo istotne jest przeciwsta-
wianie sobie postaw i zaskakiwanie widza 
silnymi kontrastami w  obrębie jednego 
przedstawienia. To nieprzewidywalność 
dramaturgicznie „zaplanowana”. Ale obok 

niej istnieje w  teatrze coś, co powstaje 
w czasie jednego jedynego wieczoru – ob-
jawienie chwili, wymiana emocji, napięcie 
między sceną a widownią. Ta nieprzewidy-
walność jest wielką siłą teatru i być może 
to ona nas do niego przyciąga. Chciałbym, 
żeby mój świetny zespół aktorski dostawał 
wyzwania, które pozwolą odkryć w nim to, 
co najbardziej „nieprzewidywalne”, bo kre-
acyjność aktora jest wielką siłą teatru.

 Chciałby Pan, aby teatr tra-
fił pod strzechy. Idea piękna i nie nowa. 
Czy ma Pan jakichś sponsorów tego pro-
jektu?

Kryzys powoduje ciągłe redukcje dota-
cji dla teatru, ale nie chciałbym o tym mó-
wić. To są rozmowy między mną a naszym 
organizatorem, czyli urzędem marszałkow-
skim, który stara się o to, żeby wielkopol-
skie instytucje nie ubożały tak bardzo, jak 
w  innych regionach kraju. Dostrzegam 
w tym fantastyczną poznańską gospodar-
ność i zapobiegliwość. Po prostu musimy 
sobie w tej sytuacji radzić i koniec. Rozwi-
jamy sponsoring, chociaż nie mamy od-
powiednich przepisów prawnych, które 
umożliwiłyby sponsorom odpisy podatko-
we. Szukamy alternatywnych źródeł finan-
sowania. Wciąż mam nadzieję, że państwo 
stworzy możliwości rozwoju partnerstwa 
sztuki i biznesu – wtedy wszystkim nam 
będzie się żyło łatwiej. Nie można przecież 
liczyć na to, że teatr dramatyczny będzie in-
stytucją samofinansującą się czy wręcz do-
chodową. Wiem, że wielkopolskie władze 
doskonale to rozumieją.

Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem 
jest też dotarcie do różnych środowisk wi-
dzów, co często wymaga wsparcia finan-
sowego. Prowadzimy właśnie rozmowy 
z urzędem miasta, żeby móc dofinanso-
wać bilety dla gorzej uposażonych miesz-
kańców. Nasz projekt „Jeżyce Story” opo-
wiadający o naszych sąsiadach z dzielnicy 
to unikat: dokumentalny serial teatralny. 
Premiera w lutym. Jego bohaterami będą 
ludzie, którzy żyją nieopodal i często ni-
czym szczególnym się nie wyróżniają. 
Z pozoru.

 A kto ich wyszukuje?
Sami aktorzy, którzy pracują z reżyse-

rem Marcinem Wierzchowskim i dramatur-
giem Romanem Pawłowskim, wielkimi pa-
sjonatami teatru dokumentalnego. Taka 
formuła przedstawienia to nie tylko opo-
wieść o rzeczywistości, którą mamy na wy-
ciągnięcie ręki, ale zazwyczaj wielka i waż-
na akcja społeczna.

 Do historii też będziecie Pań-
stwo sięgać?

Tak, sięgamy do postaci historycznych. 
Ale jest też na przykład w spektaklu „Jeży-
ce Story” bardzo wzruszająca historia sło-
nia, który przed wojną zawitał do Poznania 
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wraz z cyrkiem Sarassaniego z Drezna i po-
stanowił pozostać w Poznaniu do końca 
swoich dni. Uciekł z cyrku i był przez wiele 
lat mieszkańcem zoo przy Zwierzynieckiej. 
Piękny przykład lokalnego patriotyzmu… 

 Wśród zaproponowanych na 
nowy sezon spektakli zarówno autorzy, 
jak i reżyserzy są w większości z młode-
go pokolenia. Czy zaproponuje Pan coś 
z klasyki?

Cały rok 2014 chcę poświęcić wielkiej 
klasyce. Mam wrażenie, że młodsza część 
zespołu Teatru Nowego, po doświadcze-
niach z  wieloma wybitnymi reżyserami, 
będzie gotowa sprostać takiemu wyzwa-
niu. Zdaję sobie sprawę, że nasi widzowie 
odczuwają głód klasyki, więc postaramy się 
go godnie zaspokoić. 

 Czy może kiedyś zaprezentuje 
Pan polskiego Moliera – Aleksandra hr. 
Fredrę? Wajda zrobił świetną „Zemstę”. 

Z Fredrą jest pewien problem – trud-
no znaleźć reżysera, który byłby wnikliwym 
i współczesnym, a jednocześnie troszczą-
cym się o słowo, interpretatorem Fredry. 
Na razie takiej osoby w  polskim teatrze 
nie znalazłem. A szkoda, bo dostrzegam 
tu pewien problem wykonawczy: młodzi 
aktorzy mają niewiele okazji do mówienia 
ze sceny wierszem. Myślę, że choćby z tego 
powodu warto, by do końca mojej kadencji 
jakaś inscenizacja fredrowska znalazła się 
na naszej scenie.

 Przejął Pan teatr po Janu-
szu Wiśniewskim, który niewątpliwie 
rozsławił „Nowy”, przygotowując wie-
le międzynarodowych projektów, a  wi-
downia w Poznaniu zawsze była pełna…

Bardzo go szanuję jako artystę teatru. 
Tak się składa, że pierwszym „dorosłym” 
przedstawieniem, które obejrzałem w ży-
ciu, była „Balladyna” – debiut Janusza Wi-
śniewskiego w Teatrze Nowym. Miałem 
wtedy trzynaście lat i do dziś pamiętam, 
jakie wrażenie zrobił na mnie ten bardzo 
nowoczesny spektakl. W  jednej z  posta-
ci odwoływał się on do „Gwiezdnych wo-
jen”, będących wówczas hitem kin „made 
in USA”. Robiło to wielkie wrażenie. Dzisiaj, 
przywołując we wspomnieniach tamto 
przedstawienie, mogę je skojarzyć z nur-
tem najodważniejszych interpretacji pol-
skiej klasyki. Warto dodać, że słynna już 
dziś „zespołowość” Teatru Nowego w dużej 
mierze stanowi zasługę Janusza Wiśniew-
skiego. Jako reżyser wymagał piekielnej 
dyscypliny formalnej – rytmicznej i  mu-
zycznej. Cała Polska darzyła wielkim sza-
cunkiem aktorów „Nowego”, którzy potra-
fili się w tym rygorze odnaleźć. Cóż, wielu 
reżyserów to mali terroryści, są różne me-
tody pracy z aktorem, ale niech to już pozo-
stanie tajemnicą sal prób (śmiech). Przecież 
to, co widzowie później oglądają na scenie, 

wynika właśnie z wielkiego 
wysiłku – również emocjo-
nalnego – który aktorzy 
wraz z reżyserem ponoszą 
na próbach. 

 Przyszedł Pan 
tutaj w  nimbie uzdrowi-
ciela, odnowiciela teatru 
w Wałbrzychu. Czy śledzi 
Pan poczynania następ-
ców? Nie żal Panu tego 
dziecka, które Pan od-
chował?

Moje odejście z  Wał-
brzycha nazwano pierw-
szym pokojowym przekazaniem teatru 
w najnowszych dziejach Polski (śmiech). 
Zazwyczaj odejście dyrektora wiąże się 
z konfliktami, aferami, z chaotycznym po-
szukiwaniem następcy. Kiedy po sześciu 
latach podjąłem decyzję o  opuszczeniu 
Wałbrzycha, poprosiłem marszałka wo-
jewództwa dolnośląskiego, żeby przyjął 
moją propozycję przekazania artystycznej 
dyrekcji teatru Sebastianowi Majewskie-
mu. Marszałek na to przystał. Taka konty-
nuacja jest dla teatru rzeczą cenną i natu-
ralną. Bardzo się cieszyłem ze wszystkich 
sukcesów Sebastiana, z jego drogi twórczej, 
która doprowadziła go teraz do wspólnego 
z Janem Klatą dyrektorowania w Starym Te-
atrze w Krakowie. Cieszę się, że i on przeka-
zał „pokojowo” stanowisko w Wałbrzychu 
swojemu następcy – Piotrowi Ratajczakowi. 
Przy czym trzeba dodać, że przez cały czas 
dyrektorem naczelnym teatru jest ta sama 
osoba – Danuta Marosz – moja pierwsza 

„teatralna partnerka”, z którą walczyliśmy, 
aby teatr nie został zlikwidowany. Jestem 
dumny, że dziś teatr w Wałbrzychu to jedna 
z najważniejszych scen w Polsce. 

 Mimo obciętego o  pół milio-
na budżetu trzyma się Pan obiecanych 
ośmiu premier. Jak Pan to zrobi?

Nawet myślę o dzie-
więciu premierach, prze-
cież właśnie tyle zreali-
zowaliśmy w roku 2012! 
Rzeczywiście jest z tym 
pewien problem – pla-
ny są mocarstwowe. No, 
ale mamy w  końcu rok 
jubileuszowy, w którym 
z  założenia powinny 
dziać się rzeczy odwołu-
jące się do historii. Mają 
u  nas pracować pierw-
szoligowi reżyserzy róż-
nych pokoleń. Kolejno: 
Marcin Liber, Remigiusz 
Brzyk, Lech Raczak, Je-
rzy Satanowski i  Izabel-
la Cywińska – osoby za-
służone tworzeniem kart 

historii polskiego teatru. Na te premiery 
środki być może przyzna nam Ministerstwo 
Kultury. Mam też cichą nadzieję na pozy-
skanie donatorów prywatnych. Prowadzi-
my rozmowy z firmami. Nie potrafię w tej 
chwili powiedzieć, na ile będzie to skutecz-
ne. Oby się powiodło. 

fot. Maciej Ograbek
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Co ma wspólnego fala elektromagnetyczna z procesami odmładzania skóry i redukcji tkanki tłuszczowej w organizmie? Wie 
to każdy, kto spotkał się z SYSTEMEM BEWEI. Jest to jedyna w swoim rodzaju metoda, która wykorzystuje zjawisko oddziały-
wania fal RF w celu uzyskania trwałych efektów zdrowotnych oraz estetycznych. Jednak pozytywne działanie fal radiowych na 
ludzki organizm odkryto w świecie medycyny już o wiele wcześniej

Pierwsze doniesienia o  terapeutycz-
nym wykorzystaniu pól elektromagne-
tycznych w leczeniu ran pochodzą z 1934 
roku. Amerykański lekarz Ginsberg opisał 
lecznicze działanie ultrakrótkich fal radio-
wych na ropiejące rany skóry, czyraki oraz 
ropnie podskórne. Kolejne udokumento-
wane badania przeprowadził Lombardo 
w 1959 roku. Wykorzystał oddziaływanie 
fal o częstotliwości od 80 do 600 Hz, cze-
go efektem było wyleczenie i znaczna po-
prawa stanu dużych odleżyn krzyżowych. 
Tego typu prace badawcze stały się bazą 
do stworzenia wyjątkowej metody, zarów-
no poprawiającej kondycję zdrowotną, jak 
i zapewniającej dobre samopoczucie oraz 
atrakcyjną figurę.

BEWEI SYSTEM składa się z dwóch za-
biegów. Podczas obu pozostaje się w ubra-
niu. Są one przyjemne i odprężające.

Podczas pierwszego 45-minutowego 
zabiegu relaksujemy się, leżąc na fotelu, 
a specjalne urządzenie emituje fale elek-
tromagnetyczne, które oddziałują bezpo-
średnio na naszą tkankę tłuszczową. Ule-
ga ona podgrzaniu, co powoduje znaczne 
przyspieszenie procesu jej spalania. Fale 

wywołują także mikromasaż tkanko-
wy, który poprawia dotlenienie 

i  odżywienie narządów we-
wnętrznych, przyspieszają 

metabolizm oraz poma-
gają organizmowi 

pozbyć się szkodli-
wych toksyn. Fale 
e lektromagne -
tyczne dodat-

kowo stymulu-
ją produkcję 

włókien 

kolagenowych i elastyny, przyczyniając się 
do podniesienia jędrności i elastyczności 
skóry. 

Drugi etap to zabieg presoterapii, wy-
wołujący drenaż limfatyczny. Podczas tego 
zabiegu zakłada się specjalny kombinezon 
sięgający od mostka do stóp. 
Powietrze, które wypełnia 
komory kombinezonu, wy-
wołuje nacisk na poszczegól-
ne części ciała, przepychając 
krew i limfę do najbliższych 
węzłów chłonnych. Taki dre-
naż dokładnie oczyszcza 
wszystkie tkanki z zalegają-
cych toksyn i usuwa nadmiar 
wody z  organizmu, a  tak-
że przyspiesza metabolizm 
tłuszczu. Masaż trwa około 
30 minut.

Efekty obu zabiegów 
doskonale się wspomagają 
i  uzupełniają. Rozbita pod-
czas pierwszego zabiegu 
tkanka tłuszczowa, zamie-
niona w płynny tłuszcz (kwasy tłuszczowe), 
przemieszcza się do przestrzeni międzyko-
mórkowej, gdzie jest absorbowana przez 
układ limfatyczny i krwionośny, po czym 
transportowana do wątroby, tam trawio-
na i wydalana wraz z toksynami przez ner-
ki i układ trawienny. Pobudzone podczas 
presoterapii układy krwionośny i limfatycz-
ny działają z dużo większą efektywnością. 
Produkty rozpadu tkanki tłuszczowej są 
usuwane na bieżąco, dzięki czemu zabieg 
przyspiesza cały proces i dodatkowo od-
żywia skórę.

BEWEI SYSTEM oprócz usuwania nad-
miaru tłuszczu pomaga wygładzać poja-
wiający się cellulit oraz wzmaga produkcję 
nowego kolagenu przez fibroblasty, dzię-

ki czemu  spłycają się zmarszczki, popra-
wia się owal twarzy i gęstość skóry. Po 

serii zabiegów skóra wygląda 
o kilka lat młodziej. Wzmac-

niają się również 
włosy i paznokcie.

Należy pamię-
tać, 

że metoda nie daje natychmiastowych 
efektów. Skóra musi mieć czas na produk-
cję brakującej ilości substancji niezbęd-
nych do przywrócenia jej prawidłowej 
struktury. Najlepsze rezultaty możemy uzy-
skać modyfikując jednocześnie dietę i wy-

pijając  co najmniej 2,5 litrów wody dzien-
nie. Dlatego w  BEWEI STUDIO podczas 
trwania całej serii zabiegów zapewniane 
jest doradztwo dietetyka.

Istotne jest, że SYSTEM BEWEI oprócz 
efektów kosmetyczno-estetycznych wywo-
łuje również długotrwały efekt zdrowotny. 
Poprawia się ukrwienie mięśni i narządów 
wewnętrznych, a co za tym idzie wydol-
ność układu krwionośnego i odpornościo-
wego. Normalizuje się również ciśnienie 
krwi. Ustępują przewlekłe stany zapalne 
skóry oraz stawów (np. artrozy, bóle reu-
matyczne). W wyniku oczyszczania organi-
zmu oraz procesów autoregeneracyjnych 
odzyskuje się energię życiową. Jest to do-
skonały zabieg dla osób zapracowanych 
i zestresowanych – pozwala bowiem na 
pełne zrelaksowanie i regenerację nie tylko 
fizyczną, lecz także psychiczną. W ten spo-
sób można przeciwdziałać m.in. depresjom.

Pierwsze rezultaty widoczne są już po 
kilku sesjach. Aby osiągnąć maksymal-
ny i  trwały efekt, 

BEWEI SYSTEM

Brygida Ruhs, 57 lat, spadek wagi 9,4 kg, redukcja tkanki tłuszczowej 8,6 kg.
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należy wykonać serię zabiegów. Podczas 
kuracji wskazane jest stosowanie się do 
paru prostych zasad, które zagwarantu-
ją uzyskanie optymalnego efektu. Zabie-
gi SYSTEMEM BEWEI powinno się połą-
czyć z  zastosowaniem zrównoważonej 
diety oraz z umiarkowaną aktywnością fi-
zyczną. Odpowiednie łączenie składników 
odżywczych oraz regularne spożywanie 
posiłków pozwoli usprawnić procesy me-
taboliczne. Ruch natomiast jeszcze bardziej 
pobudzi krążenie (a  tym samym proces 
oczyszczania organizmu) oraz wspomo-
że proces spalania tkanki tłuszczowej. Aby 
zwiększyć skuteczność działania fal elek-
tromagnetycznych, powinno się również 

pamiętać o odpowiednim codziennym na-
wadnianiu organizmu (ok. 2–3 litrów pły-
nów dziennie).

Przed pierwszym zabiegiem oraz kilku-
krotnie w trakcie trwania kuracji dokonuje 
się pomiaru składu ciała za pomocą specja-
listycznego analizatora japońskiego produ-
centa – Tanita. Analizator pozwala na uzy-
skanie pełnego profilu składu ciała badanej 
osoby w  czasie około 20 sekund; poda-
je m.in. wagę, procent tkanki tłuszczowej, 
masę tkanki tłuszczowej w kilogramach, 
wskaźnik masy ciała (tzw. BMI), tkankę 
beztłuszczową, masę mięśniową, całko-
witą masę wody, wskaźnik BMR. Umożli-
wia to bardziej precyzyjne określenie wyj-

ściowgo ryzyka zdrowotnego 
związanego z nadmiarem tkanki 
tłuszczowej, a  zwłaszcza tkanki 
tłuszczowej trzewnej (wisceral-
nej) umiejscowionej we wnętrzu 
jamy brzusznej, jak również kon-
trolowanie postępów i przebiegu 
całej kuracji. 

BEWEI SYSTEM odnosi suk-
cesy na całym świecie i może się 
pochwalić wieloma udokumento-
wanymi rezultatami. Przykładowe 
efekty działania metody można zi-
lustrować przypadkami pań Sabi-
ny Minder (42 l.) i Brygidy Ruhs 
(57 l.). Pierwsza po 30 zabiegach 
schudła 8,5 kg oraz zredukowała 

tkankę tłuszczową o 8,7 kg. Druga straci-
ła 9,4 kg, w tym 8,6 kg tkanki tłuszczowej.

Zabiegi SYSTEMEM BEWEI są polecane 
osobom w różnym wieku (jednak po ukoń-
czeniu 18. roku życia) – zarówno kobietom, 
jak i mężczyznom. Istnieje zaledwie kilka 
przeciwwskazań do udziału w kuracji. Są 
to m.in.: ciąża i  okres karmienia piersią, 
choroby neurologiczne, nowotwory oraz 
obecność metalowych protez i implantów 
w ciele. 

Sabina Minder, 42 lata, spadek wagi 8,5 kg, redukcja tkanki tłuszczowej 8,7 kg.
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W Polsce 82 proc. mieszkań stanowi własność osób je za-
mieszkujących, a pozostałe to głównie zasób komunalny, 
który nie jest dostępny na wolnym rynku. Taka struktura 
jest charakterystyczna dla państw ubogich. W Europie naj-
mniej mieszkań czynszowych jest w Rumunii – 3,5 proc., 
podobną do polskiej strukturę własnościową mają: Gre-
cja, Portugalia, Hiszpania i Włochy. Na drugim biegunie 
są Niemcy – 50 proc. mieszkań czynszowych prywatnych, 
Austria – 43 proc., Francja – 37 proc. 50 proc. młodych 
Polaków nie stać na mieszkanie.

Na zaciągniętym 
hamulcu
Z  Pawłem Bugajnym, prezesem firmy 
Trust SA, rozmawia Mariola Zdancewicz

 Marka Trust znajduje się na 
piątym miejscu w  Rankingu Wartości 
Marek Wielkopolski. Została wycenio-
na na ponad 35 mln zł…

Przede wszystkim cieszy mnie, że wy-
konano tak gruntowne badania, nie był to 
przypadkowy werdykt. Przeprowadzono 
sondaż społeczny na bodaj tysiącu oso-
bach, oceniono sprawozdania finansowe 
i dokumentację firmy, zatem jest to wiary-
godna metoda. Marka jest bardzo istotnym 
elementem. Wynik rankingu promujemy 
w naszych folderach, stanowi on też wy-
mierną wartość ekonomiczną. Takie kon-
cerny jak Coca-Cola w gruncie rzeczy ba-
zują na swojej marce. 

 Polska jest krajem atrakcyj-
nym dla inwestycji mieszkaniowych, 
ponieważ jako jedyni w Europie mamy 
mniej mieszkań niż rodzin. Jak Pan wi-
dzi ten rynek?

To prawda, według rządowych sza-
cunków niedobór mieszkań sięga oko-
ło 1,5 do 2 milionów. Jednak to się zmie-
nia. Jest coraz więcej singli, którzy nie 
chcą mieszkać z rodziną, związków bez-
dzietnych albo nieformalnych. Pojawił się 
więc w ostatnich latach model 30–40-me-
trowego mieszkania, który pamiętamy 
z przeszłości z pewnym niesmakiem. Trze-
ba jednak zwrócić uwagę na to, że tamte 

mieszkania, zbudowane w  latach sześć-
dziesiątych i  siedemdziesiątych, oprócz 
tego, że były małe, miały dużo niższy stan-
dard socjalny, z pewnością więc będzie 
popyt na lepsze i większe. Będę nieco zło-
śliwy i powiem, że jest nowość w przepi-
sach, która potwierdza moje powiedzenie, 
że „Polska garażami stoi”. Wymyślono bo-
wiem, że do jednego mieszkania powinno 
być jedno, a często półtora miejsca gara-
żowego – czyli do 40-metrowego miesz-
kania musimy wybudować 60 metrów 
garażu i dojazd. W konsekwencji zbudo-
wanie kawalerki wiąże się z inwestycją na 
120 metrów kwadratowych. Urosło to do 
absurdu, by przy tak małych mieszkaniach 
tworzyć garaże z technologią oddymiania, 
oczyszczania ścieków, które przecież się 
tam nie pojawią, rozwiązaniami przeciw-
pożarowymi i innymi bzdurami.

 Co jeszcze hamuje rozwój bu-
downictwa?

Stopy procentowe, które w  Polsce 
ustala Rada Polityki Pieniężnej. W  Cze-
chach wynoszą one 0,05 proc., w UE 0,75 
proc., w Anglii 0,5 proc., w USA 0,25 proc. 
My mamy kilkunastokrotnie większe, bo 4 
proc. Wartość ta ulega jeszcze podwojeniu, 
gdyż bank nakłada marżę. To jest tak, jak-
by gospodarka stała na zaciągniętym ręcz-
nym hamulcu, gdyż inflacja w zasadzie wy-
stępuje tylko u monopolistów – gaz, prąd, 
paliwo – a tam, gdzie jest konkurencja, na 
pewno w tej chwili inflacji nie ma.

 Kiedyś było hasło „Rodzina 
na Swoim”, dzisiaj „Mieszkanie dla Mło-
dych”. Jedno odchodzi do przeszłości, 
drugie staje się elementem napędo-
wym. Jednak projekt został ostro skry-
tykowany ze względu na konieczność 
kupna nowego mieszkania z rynku pier-
wotnego, a zatem ma to wymiar pomo-
cy dla deweloperów…

Zarówno ja, jak i Polski Związek Firm 
Deweloperskich jesteśmy zdecydowanie 
przeciwni temu programowi. Uważam, 
że zapewnienia rządu dotyczące realiza-
cji tego projektu, na który nie ma przecież 
pieniędzy w budżecie, to zwyczajne wpro-
wadzanie w błąd. Moim zdaniem nie doj-
dzie do tego nawet przez następne dwa 
lata. Rządzący wywołują tylko oczekiwanie 
na coś, co się nie pojawi. Niech banki so-
bie konkurują, bo przecież o to chodzi, coś 
muszą robić. Ja jestem w ogóle przeciwny 
takim programom, gdyż środki są nierów-
nomiernie rozdzielane. Kraków na przykład 
z pieniędzy „Rodziny na Swoim” nie skorzy-
stał ani złotówki, Poznań trochę, raz mniej, 
raz więcej, a rządziły tym dziwne, bliżej nie-
znane mechanizmy. 

 Tak czy siak Polacy mieszkań 
nie mają, bo ich nie stać. Łatwiej jest 
coś wynająć, być mobilnym na przy-
kład w pracy. Czy Pan, jako doświadczo-
ny i ceniony deweloper, chciałby budo-
wać mieszkania pod wynajem?



Oczywiście, tak by było najlepiej. 
W końcu wiadomo, że około 30–40 proc. 
społeczeństwa nigdy nie będzie mia-
ło zdolności kredytowej, im też musi być 
przedstawiona jakaś propozycja. Naszym 
zdaniem pieniądze powinny być inwe-
stowane w fundusze, na przykład emery-
talne, a nie w giełdę, która jest niepewna. 
W  Niemczech wszystkie fundusze nieru-
chomościowe poszły bardzo w górę i naj-
więcej jest mieszkań na wynajem. Jest 
o wiele mniej mieszkań własnościowych, 
przeliczając na tysiąc mieszkańców, niż 
w Anglii czy Hiszpanii, gdzie postawiono 
na własność i kredyty. Niestety dzisiejsze-
go społeczeństwa na to nie stać. W Niem-
czech społeczeństwo jest bardziej mobilne, 
my po okresie komunizmu na pewno cie-
szymy się z tego, że mamy coś swojego, ale 
czasy się zmieniają i warto się dostosować.

 Z tego co mi wiadomo, Angli-
cy próbują zmienić tę tendencję, wła-
śnie po to, żeby młodzi wynajmowa-
li mieszkania. Państwo chce dotować 
między innymi z  tych powodów, o  któ-
rych mówiliśmy – mobilności pracy, ale 
też obciążających kredytów, strachu 
o  pracę i  o  utratę zdrowia. Czy będzie-
cie działać, aby rząd zaczął wspierać 
taki rynek?

Zdecydowanie. Trzeba zmienić prawo 
najmu lokali, potrzebne są nowe regula-
cje, w Sejmie niestety w zamrażarce leży 
kilka projektów. Ceny najmu znacznie spa-
dły w ostatniej dekadzie. Nie odczuwamy 
tego jednak, gdyż relatywnie płacimy tyle 
samo, ceny mieszkań własnościowych za-
wędrowały wysoko w górę, zmieniła się ja-
kość życia. Czynsz będzie spadał, ale to są 
długoterminowe projekty, a w polityce ta 
kwestia stoi w martwym punkcie.

 Czy wie Pan, że od 2015 roku 
wszystkie nowe bądź remontowane bu-
dynki będą musiały mieć w  projekcie 
kolektor słoneczny bądź wiatrak, pom-
pę cieplną lub fotoogniwa? A  jeśli tak 
nie będzie, to nie zostanie wydane po-
zwolenie na budowę.

To są przepisy wprowadzane na siłę. 
Mówi się też o jakiejś wielkiej inwestycji 
rządowej, na około 10 mld euro, w zieloną 
energię. Mam tylko nadzieję, że koszty zo-
staną pokryte, bo jak na razie będzie trze-
ba więcej pieniędzy, żeby ocieplić budynek, 
niż wyniesie dopłata z ministerstwa. 

 Ale Europa też idzie w takim 
kierunku…

Owszem, jest to z  pewnością nowo-
czesność, ale wymaga ona wysokiej kul-
tury budownictwa, w tym odpowiedniej 
wentylacji. A nie tak jak u nas – wprowa-
dziliśmy szczelne okna, a teraz trzeba wy-
cinać uszczelki, bo bez nawiewu skrapla 
się woda, a  przy takiej szczelności jest 

potrzebna wielokrotna wymiana powie-
trza. Musi być rekuperacja. W domach jed-
norodzinnych jest jakoś sensowniej to zro-
bione, na zasadzie pobierania świeżego 
powietrza i ogrzewania starym, ale w do-
mach wielorodzinnych nie wygląda to tak 
dobrze. 

 W  związku z  tym Pana zda-
niem mieszkania podrożeją, czy może 
będą tańsze, jeśli są energooszczędne?

Na pewno będą drogie, dopóki rozwią-
zania energooszczędne się nie spopulary-
zują, tak jak na przykład ogniwa fotowol-
taiczne, które jeszcze parę lat temu były 
bardzo kosztowne. Mam nadzieję, że na te 
projekty będą pieniądze z Unii.

 Ma Pan nastawienie minoro-
we, jeśli chodzi o gospodarkę i budow-
nictwo deweloperskie?

Nie, uważam, że nie mamy wyboru. 
W Polsce buduje się dużo, około 135 tys. 
mieszkań, a połowa z tego to budownic-
two jednorodzinne, poza miastami. 

 Czy tak duży udział w  rynku 
budownictwa jednorodzinnego ozna-
cza, że jesteśmy nieco zasobniejsi?

Przede wszystkim z powodu przepisów 
koszty budowy mieszkań są bezsensownie 
zawyżone. W cenie budowy kawalerki musi 
się zmieścić – jak wcześniej wspomniałem – 
budowa jednego, a czasami półtora miej-
sca garażowego, za co moglibyśmy posta-
wić dom jednorodzinny. Niestety liczba 
norm budowlanych wciąż rośnie – zwięk-
szyła się trzykrotnie w  ciągu piętnastu 
lat. Bierze się to z tragicznych wypadków, 
w  których zawiniły błędy w  konstrukcji, 
chociażby zapadające się dachy. Teraz nor-
my śniegowe są tak restrykcyjne, że trzeba 
projektować gigantyczne zabezpieczenia. 
Normy mówiące o tym, że trzeba zrzucać 
śnieg, zwiększają eksploatację izolacji na 
dachu, gdy pracują na nim ludzie z szufla-
mi. A to wszystko z powodu jednego gło-
śnego incydentu. 

Ustawa deweloperska weszła w Polsce 
rok temu. Jest napisana skandalicznie, peł-
no w niej luk, próbuje regulować wszystko 
w najdrobniejszych szczegółach. W Anglii 
po siedmiu latach od powstania podob-
nych regulacji stwierdzono, że nie mają 
one sensu, i ustawę usunięto. Kolejny pro-
blem to rachunki powiernicze dla klientów 
w bankach, które w tej chwili jeszcze słabo 
funkcjonują, ale w przyszłym roku czy za 
dwa lata nie będzie można wziąć przedpła-
ty od klienta na budowę domu. Wszystko 
będzie kredytował bank i będzie wybierał 
zaufane firmy. Szacujemy, że w ciągu paru 
lat dwie trzecie przedsiębiorstw zniknie 
z  rynku deweloperskiego, bo mniejsze 
nie dostaną pieniędzy na start inwesty-
cji. Koszty wzrosną, nastąpi koncentracja 
i uderzenie w konkurencyjność rynku.  
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Z  Elżbietą Roeske, dy-
rektor Poznań Congress 
Center, rozmawia „Mer-
kuriusz”

 Sala Ziemi – 
niezwykle potrzebna 
Poznaniowi, zarówno 
jeśli chodzi o  kubaturę, 
elegancję  i  dostępność, 
jednocześnie będąca 
największą inwestycją 
budowlaną Międzynaro-
dowych Targów Poznań-
skich ostatnich lat. Czym 
się wyróżnia i  jakie po-

siada nowinki techniczne?
Sala Ziemi to wielofunkcyjna sala 

plenarna dla dwóch tysięcy osób, któ-
rą charakteryzuje rozmiar, elastyczność 
aranżacji oraz niepowtarzalna estetyka. 
Najnowocześniejsza sala widowiskowo-

-koncertowa w  Polsce może być aran-
żowana na wiele sposobów – od układu 

kinowego, przez układ forum, gdzie usy-
tuowana centralnie scena otoczona jest 
przez rozsuwane teleskopowo audy-
torium, aż po podział na dwie odrębne 
sale. Każda z  aranżacji jest dodatkowo 
wsparta najnowocześniejszym wyposa-
żeniem audiowizualnym. Na 120–metro-
wym ekranie oraz szeregu mniejszych 
zdalnie sterowanych monitorów obraz 
w jakości full HD można odtwarzać z aż 
64 źródeł. Sala posiada wyśmienitą aku-
stykę, a dzięki systemowi informacji mul-
timedialnej, zastosowaniu kamer podglą-
dowych, kompleksowo wyposażonych 
reżyserek i kabin do tłumaczeń symulta-
nicznych, spełnia warunki organizacji za-
równo kongresów naukowych, spektakli, 
jak i koncertów symfonicznych. 

 Centrum konferencyjno-kon-
gresowe funkcjonuje od lat dziewięć-
dziesiątych. Wymagało jednak moder-
nizacji i dostosowania do nowoczesnych 
potrzeb. Jakie były etapy, które dopro-
wadziły do dzisiejszego efektu?

Inwestycja została podzielona na dwa 
etapy. Podczas pierwszego gruntownie 
zmodernizowano poziomy 0 i 1, wymienia-
jąc niemal wszystko – począwszy od ścian, 
drzwi, podłóg, a na technologii skończyw-
szy. W  wyniku trwających pół roku prac 
dwie kondygnacje obiektu wzbogaciły się 
o część kuluarowo-recepcyjną, przestrze-
nie VIP oraz nowocześnie wyposażone 
powierzchnie konferencyjne, które dzięki 
systemowi przesuwanych ścian można mo-
dyfikować, budując od jednej sali zajmują-
cej niemal całe piętro obiektu, aż do sied-
miu mniejszych. 

Po remoncie niższych kondygnacji 
przyszedł czas na rozbudowę najwyższe-
go poziomu budynku, gdzie znajdowała się 
sala kongresowa dla tysiąca dwustu osób. 
Jej przebudowa była złożona logistycznie, 
wymagała bowiem m.in. podwyższenia 
budynku o blisko cztery metry. W efekcie 
powstała mieszcząca prawie dwa razy wię-
cej osób sala plenarna, którą na tle innych 
wyróżnia niemal wszystko – począwszy od 

Sala Ziemi

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie wzbogaciły 

się o  najnowocześniej-

sze i największe centrum 

kongresowe w  Polsce. 

Przestrzenny, trzykondy-

gnacyjny obiekt ma 38 

sal konferencyjnych i jest 

dostosowany do organi-

zacji wydarzeń dla 4000 

osób, a  jego najwięk-

szym atutem jest sala 

widowiskowo-koncer-

towa dla 2000 osób. 
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designu, zaplecza technicznego, a na para-
metrach akustycznych skończywszy. 

 Jak w praktyce wygląda moż-
liwość zaaranżowania Sali Ziemi do róż-
nych imprez i jakiego rodzaju przedsię-
wzięć należy się spodziewać? 

Ze względu na rozmiar, unikatowy cha-
rakter i wyposażenie Sali Ziemi nie sposób 
jej sklasyfikować, zamykając w sztywnych 
ramach określonego charakteru wydarzeń. 
Sala sprawdziła się już doskonale podczas 
organizacji kongresów naukowych – m.in. 
XVI Międzynarodowego Kongresu Pol-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
a także dużych eventów korporacyjnych. 
Znakomicie wypada także w  wydaniu 

koncertowym; na scenie Sali Ziemi śpiewa-
ła już m.in. światowej sławy wokalistka mu-
zyki soul i R&B Macy Gray, a lada chwila wy-
stąpią takie gwiazdy jak Anna Maria Jopek, 
Chris Botti i Vaya Con Dios. Sala cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród naszych 
klientów. Zespół Poznań Congress Center 
prowadzi rozmowy i przyjmuje rezerwacje 
dotyczące organizacji międzynarodowych 
konferencji i  kongresów nawet na 2016 
rok. Równocześnie pracujemy nad posze-
rzeniem naszej oferty koncertowej, pro-
wadząc negocjacje w sprawie organizacji 
koncertów z udziałem kolejnych znanych 
zagranicznych gwiazd.    

Podstawowe 
parametry Sali Ziemi:

Powierzchnia: 1925 m2

Długość: 55 m 
Szerokość: 35 m
Wysokość: 8,50 m
Powierzchnia foyer: 2250 m2

Technologia high-tech:
 Ekran multimedialny o po-
wierzchni 120 m2

 3 projektory emitujące jedno-
cześnie obraz w jakości full HD
 Nagłośnienie konferencyjne 
i kinowe marki Bose
 Oświetlenie sceniczne
 System informacji multimedial-
nej opartej na sieci monitorów 
NEC
 60 przewodowych i bezprzewo-
dowych mikrofonów 
Sennheiser
 48 wciągarek estradowych o no-
śności 250 i 500 kg
 12 kabin do tłumaczeń 
symultanicznych
 10 kamer podglądowych
 2 reżyserki

Generalny projektant 
obiektu: Studio ADS
Główny projektant 
architekt: Piotr Barełkowski
Generalny wykonawca 
inwestycji: HOCHTIEF Polska 
Oddział w Poznaniu

R E K L A M A
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Kiedy w styczniu 1863 roku Polacy zrywali się po raz kolejny 
do walki o niepodległość, Anglicy pochłonięci byli największym 
przedsięwzięciem inżynierskim XIX stulecia. 10 stycznia w Londy-
nie otwarto pierwszą linię metra. W dniu otwarcia zgłosiły się ty-
siące londyńczyków chcących odbyć pierwszą podróż podziem-
ną koleją. Do dyspozycji był tylko jeden wagon z numerem 353, 
ciągnięty przez lokomotywę parową. Trasa pierwszej linii miała 
tylko 7 kilometrów, ale łączyła najbardziej odległe dzielnice mia-
sta. W tamtym czasie pojazdy szynowe, ciągnięte przez parowozy, 
uważano za potwory i zdecydowano się na tak dziwaczne rozwią-
zanie, aby nie zakłócać spokoju mieszkańców. 

Pierwszy tunel wykonano metodą odkrywkową – najpierw po-
wstał głęboki wykop, w którym ułożono tory, następnie trakcje na-
kryto łukowatymi przęsłami i obudowano. Ostatni etap był 
najprostszy, wystarczyło całość 
przysypać ziemią. 

Dalej już nie było tak łatwo, 
nie było wystarczająco dużo 
wolnej przestrzeni, aby kopać 
kolejne głębokie rowy, nie na-
ruszając fundamentów budyn-
ków, systemu kanalizacyjnego 
i  wodociągów. Kolejne tunele 
drążono metodami gór-
niczymi i na większej 
głębokości ,  co 
najmniej 9 me-
trów. W  cią-

gu kolejnych 
25 lat powstało 
siedem nowych linii, 
a do końca stulecia było 
rozpoczętych kilka następnych, 
tak że wkrótce londyńskie metro miało 
11 linii o łącznej długości 400 kilometrów. W tym kształcie sieć lon-
dyńskiego metra działa do dziś. Pod koniec XIX stulecia pojawiła 
się jeszcze inna istotna nowość – parowozy zastąpiono pociąga-
mi elektrycznymi. Ta zmiana była konieczna, ponieważ ze wzglę-
du na zadymienie tuneli nie można było zwiększyć ruchu, wenty-
lacja była za słaba. 

Oczywiście przez cały czas funkcjonowania metra ciągle je mo-
dernizowano i to niemal w ruchu, zdawano sobie bowiem sprawę 
z tego, że bez podziemnej kolei miasto zostanie sparaliżowane. 
Dziś metro przewozi każdego dnia około 4 milionów pasażerów. 
Na etapach kolejnych modernizacji myślano o  ich wygodach. 

Z chwilą pojawienia się prądu w metrze stacje rozświetliły lampy 
elektryczne, zastępując gazowe, niemal równocześnie zainstalo-
wano też ruchome schody. Te schody są dumą inżynierów, nadal 
działają bowiem te same rozwiązania. Nadal też tunele metra mają 
charakterystyczne beczkowate sklepienia, tak że pasażer ma wra-
żenie, że przemieszcza się w ogromnej rurze i tak też je nazywają 
Londyńczycy: „tube”. 

Współczesne londyńskie metro jest niezwykle nowoczesne, 
wyposażone w szereg instalacji i niemal całkowicie zautomaty-
zowane. Mimo że pasażerowie narzekają na tłok i  niepunktu-
alność, to częstotliwość połączeń jest tak duża, że tylko w go-
dzinach szczytu mogą być kłopoty. Największym wyzwaniem 
są awarie i  względy bezpieczeństwa.  

Pasażerowie przyzwyczaili się 
już do grasujących kieszonkow-
ców – mimo agentów i moni-
toringu amatorów cudzych 
portfeli i  bagaży nie braku-
je. Największym wyzwaniem 
okazał się jednak terroryzm. 
W zamachach w metrze zgi-
nęło 50 osób. Szybko jednak 
otrząśnięto się z szoku i nikt 
już nie kwestionuje nowych 

przepisów, wzmożonej inwigila-
cji i obecności kamer w każdym miejscu. 

Metro nie działa w nocy przez cztery go-
dziny; mimo pomysłów na ruch całodobowy 

przerwy są konieczne. W tym krótkim czasie, 
kiedy metro jest niedostępne dla pasażerów, ty-

siące techników i inżynierów dokonuje przeglądu 
wszystkich urządzeń i instalacji, a odkryte usterki na-

tychmiast są usuwane. 
Metro miało też wpływ na to, co się działo na powierzchni 

miasta. Wsie i osiedla wokół Londynu, otoczone polami i łąkami, 
wkrótce stały się jego dzielnicami, a te łąki – atrakcyjnymi terena-
mi budowlanymi. Sprawna komunikacja pozwalała miastu się swo-
bodnie rozrastać i dziś jego granice rozciągają się na przestrzeni 
38 kilometrów. Metro stało się standardem dla wszystkich stolic 
europejskich. 

Poznaniacy są dumni z „Pestki”. Pierwszą linię również budo-
wano metodą odkrywkową, z tą różnicą, że wykop pozostał. Wy-
tyczenie pierwszej linii o długości 9 kilometrów zajęło 27 lat. Była 
to jednak budowa socjalistyczna. Współczesny odcinek trzykilo-
metrowy, tym razem podziemny, będzie budowany w iście lon-
dyńskim tempie, bo w ciągu roku. Londyńskim, owszem, ale dzie-
więtnastowiecznym.  

  Andrzej Wilowski

Londyńska 
rura 
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