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SZANOWNI PA¡STWO!
czà zosta∏a nadzwyczaj skutecznie partyjnie skolonizowana, rozbudowana i w powszechnym odczuciu sta∏a si´ siedliskiem korupcji politycznej na wszystkich szczeblach.
G∏ówny cel to traktowanie paƒstwa jak partyjnego ∏upu.
MieliÊmy wreszcie biurokracj´ zmniejszyç, a nie zwi´kszaç. DziÊ po ka˝dych wyborach nast´puje nowa partyjna kolonizacja (na wszystkich szczeblach), obstawia si´
swoimi ludêmi i znowu, tak jak za komuny, urz´dnik musi byç bierny, ale dla swej partii wierny. I musimy zadaç
pytanie: dlaczego nie uda∏y si´ ˝adne dotychczasowe próby reformowania paƒstwa tak, aby poprawi∏a si´ jakoÊç
rzàdzenia? Platforma Obywatelska ma 17 proc. poparcia
- jest to du˝o, czy mo˝e ma∏o? Czy Platforma jest w stanie
dobrze zorganizowaç paƒstwo, a co najwa˝niejsze dobrze
nim rzàdziç? To jest pytanie.

Kryszta∏owy Puchar Wielkopolski dosta∏a firma Pudliszki – Grupa Heinz. Jest to holding, w którego sk∏ad
wchodzà Pudliszki, Mi´dzychód i Wodzis∏aw Âlàski. DziÊ
Grupa Heinz zalicza si´ do najwi´kszych producentów
daƒ gotowych, przetworów pomidorowych i warzyw w
Polsce. Dzi´ki po∏àczeniu i wsparciu kapita∏owemu koncernu Heinz, nastàpi zwi´kszenie efektywnoÊci produkcji spó∏ki. Ju˝ dziÊ jakoÊç wyrobów to standard Êwiatowy.
Ca∏y czas mówimy, ˝e musi nastàpiç modernizacja naszego rolnictwa. Dobrym przyk∏adem sà Pudliszki, które skupujà corocznie oko∏o 40 tys. ton warzyw, a dostarczy∏y je
gospodarstwa z 37 gmin. Co najwa˝niejsze - rolnik dostaje cen´ gwarantowanà i to w terminie 14 dni. Obszar, który dostarcza warzywa nazwano Oazà Natury. Bo warzywa
sà uprawiane w warunkach ekologicznych. Pudliszki wraz
z Mi´dzychodem i Wodzis∏awiem Âlàskim otwierajà nam
szeroko drzwi do Unii Europejskiej. JesteÊmy przekonani, ˝e jakoÊç produkcji Holdingu to poziom europejski.

W minionym 2000 roku ponieÊliÊmy powa˝ne straty
dla regionu. Wielkopolski Bank Kredytowy zosta∏ wch∏oni´ty przez Bank Zachodni i przenosi si´ do Wroc∏awia.
Prezydent Szcz´sny Kaczmarek chcia∏, ˝eby Poznaƒ sta∏
si´ silnym oÊrodkiem bankowym, ale na to nie pozwoli∏a centralistyczna Warszawa, która umiej´tnie likwidowa∏a poznaƒskie banki. Co nam pozosta∏o Wielkopolanie,
jak tylko najszybciej wyjÊç z Banku Zachodniego – WBK.
Minister Obrony likwiduje najstarszà uczelni´ wojskowà
w Poznaniu i jà przenosi do Wroc∏awia. Wy˝sza Szko∏a
Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu przestaje istnieç, a przypomn´, ˝e tu by∏ wysoki poziom nauczania. By∏ czas, ˝e mia∏a zostaç Akademià. Âwietna kadra
naukowa, oraz baza techniczna szko∏y zostaje zniszczona
tylko dlatego, ˝e si´ mieÊci w Poznaniu. To jest samowola, prywata Ministra Obrony, to jest skandal, to jest po
prostu Êwiƒstwo i o tym w Wielkopolsce b´dziemy pami´taç. Ciesz´ si´, ˝e koƒczà si´ rzàdy, które niszczà Poznaƒ i Wielkopolsk´. Prezydent A. KwaÊniewski jest
Zwierzchnikiem Si∏ Zbrojnych, a w tej sprawie, haniebnej dla Wielkopolski, milczy. Szko∏a Oficerska im. Stefana Czarnieckiego jest usytuowana obok poligonu, takich
warunków nie ma Wroc∏aw. Panie Prezydencie, niech Pan
odpowie, dlaczego zlikwidowaliÊcie t´ stuletnià wy˝szà
wojskowà szko∏´?

Pudliszki wybudowa∏y oczyszczalni´ Êcieków, nie tylko dla zak∏adu, ale dla pobliskich gmin. DziÊ gospodarstwo
ma pràd, gaz, wod´ i kanalizacj´, a m∏odzi ludzie na miejscu prac´. I to jest dopiero krok w kierunku modernizacji
naszego rolnictwa do standardów europejskich. Dlatego
kupujemy przetwory polskie, bo sà naprawd´ dobre,
Po dziesi´ciu latach kapitalizmu zastanawiam si´, dlaczego nie umiemy rzàdziç Polskà. Profesorowie Miros∏awa Marody i Jerzy Hausner postawili tez´, ˝e Polska sta∏a si´ tzw. mi´kkim paƒstwem, a wi´c takim, które nie
rozpada si´, trwa, ale jest êle zarzàdzane. W mi´kkim paƒstwie administruje si´, ale nie rzàdzi. DziÊ wiemy, ˝e jednà z sfer jest wadliwy sposób tworzenia prawa, w którym
ka˝dy bran˝owy lobbysta mo˝e wnieÊç dowolnà poprawk´ do ustawy, a to powoduje, ˝e normà jest uchwalanie
„ustawy o zmianie ustawy". DziÊ prawo mamy niespójne. Druga kwestia dotyczy samej organizacji paƒstwa. Rozbudowano do niebywa∏ych rozmiarów administracj´ centralnà, ˝eby by∏o Êmiesznie powo∏ano ogromnà iloÊç ma∏ych powiatów i na dodatek administracje marsza∏ka i wojewody. W ten sposób mamy du˝o gadaniny i post´puje
wsz´dzie degradacja jakoÊci rzàdzenia. Bo jak mo˝na rzàdziç bez pieni´dzy; one sà, ale w nieudolnej centrali, która je umiej´tnie marnotrawi na wymyÊlone przez siebie
zadania, które w wi´kszoÊci sà nikomu niepotrzebne. Jedni budujà szpitale, drudzy je likwidujà, jedni budujà szko∏y, drudzy je likwidujà, tak jest w wi´kszoÊci dziedzin ˝ycia. Jest jednak jeszcze jedna sfera decydujàca w ogromnym stopniu o mi´kkoÊci paƒstwa. Tà sferà jest administracja publiczna, która przez umiej´tnà ustaw´ wybor-

Mam pretensje do w∏adz Poznania, te˝ Urz´du Marsza∏kowskiego, ˝e w tak wa˝nych sprawach dla Wielkopolski milczà, a Prezydent Poznania nawet usprawiedliwia WBK, ˝e nie b´dzie zwalnia∏ pracowników, a on ju˝
zwalnia. Mam pretensje do Pos∏ów i Senatorów, ˝e nie zaprotestowali na forum Sejmu i Senatu, ˝e Wielkopolska
ma doÊç dyskryminacji.

Ludwik Ratajczak
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PANNA EMILIA
Emilia Sczaniecka by∏a najwybitniejszà Wielkopolankà XIX stulecia i niewàtpliwie jednà z najbardziej
zas∏u˝onych kobiet w dziejach Polski. Pochodzi∏a ze
znaczàcej rodziny ziemiaƒskiej, urodzi∏a si´ 20 maja
1804 roku w Brodach. By∏a uczennicà znanego pedagoga poznaƒskiego Jana Samuela Kaulfussa, który
umiej´tnie ukszta∏towa∏ patriotycznà postaw´ dziewczynki, czemu sprzyja∏a atmosfera epoki napoleoƒskiej. WczeÊnie osierocona przez rodziców, odmówi∏a podporzàdkowania si´ radzie familijnej i za˝àda∏a
zgody na dalsze kszta∏cenie. Nauk´ kontynuowa∏a w
Dreênie.
Wtedy te˝ po raz pierwszy zetkn´∏a si´ ze Êrodowiskiem polskich emigrantów, dawnych ˝o∏nierzy Legionów Polskich, a przy okazji mia∏a mo˝noÊç poznania kolejnego pokolenia konspiratorów niepodleg∏oÊciowych, zrzeszonych m.in. w berliƒskim kó∏ku „Polonia". W rok po rozbiciu tej organizacji przez policj´
pruskà (1823), panna Emilia wróci∏a w rodzinne strony i obj´∏a przyznane jej podzia∏em testamentowym
majàtki w Pakos∏awiu, Michorzewie i Michorzewku.
Pierwsza z tych miejscowoÊci sta∏a si´ odtàd g∏ównà
centralà jej poczynaƒ.

szpitalu polowym; zresztà swe umiej´tnoÊci mog∏a
rozszerzyç w trakcie walki z epidemià cholery w 1837
roku. Dwa lata wczeÊniej paryskie charytatywne Towarzystwo Montyona i Franklina przyzna∏o Sczanieckiej z∏oty medal za poÊwi´cenie w pracy samarytaƒskiej w szpitalach warszawskich. Kolportowa∏a publikacje emigracyjne (m.in. autorstwa Adama Mickiewicza i Wincentego Pola), zaanga˝owa∏a si´ w pomoc dla
aresztowanego przez w∏adze pruskie arcybiskupa Marcina Dunina, a mieszkajàc czasowo w Berlinie utworzy∏a aktywny kràg polonijny.

W 1830 roku Sczaniecka wyjecha∏a do Pary˝a,
gdzie w kontaktach z miejscowymi Êrodowiskami demokratycznymi ugruntowa∏a swoje przekonania; odtàd te˝ ju˝ regularnie utrzymywa∏a potajemny kontakt ze wszystkimi kolejnymi pokoleniami emigracji
polskiej, bez wzgl´du na kierunek polityczny. Jednak
najwyraêniej sympatyzowa∏a z kr´gami, które w przysz∏oÊci zwiàza∏y si´ z Towarzystwem Demokratycznym Polskim.

Kolejnym czasem chwa∏y panny Emilii by∏y wydarzenia wielkopolskiej Wiosny Ludów, kiedy za∏o˝y∏a Dyrekcj´ Opieki nad Rannymi - organizacj´ kobiet
pracujàcych w lazaretach polowych. Podobnie dzia∏a∏a w latach 1863 - 1864, gdy za∏o˝y∏a szpital polowy w Strzelnie, udzielajàcy pomocy rannym uczestnikom powstania styczniowego. Potem zajmowa∏a si´
zapewnianiem ochrony uczestnikom walk z Wielkopolski, zagro˝onym przeÊladowaniami policyjnymi.
Wykazywa∏a w tej pracy wiele samozaparcia i pomys∏owoÊci, ale wcià˝ pozosta∏a wielka - na tle naturalnego sposobu bycia i okazywania wielkiego serca
wszystkim bez wyjàtku. Nic wi´c dziwnego, ˝e gdy 11
maja 1896 roku odesz∏a na zawsze, jej pogrzeb sta∏ si´
wielkà manifestacjà patriotycznà. Nie zapomniano o
niej w Pakos∏awiu i w Michorzewie, „w miar´" popularna jest w Wielkopolsce, lecz ogó∏ spo∏eczeƒstwa w
kraju wie o niej niewiele. A przecie˝ uczyni∏a dla bliênich wi´cej ni˝ niejeden ˝o∏nierz, chwalebnie przelewajàcy krew w równie bohaterskiej, co daremnej walce o wolnoÊç. Niestety, wcià˝ jest Wielkà Nieznanà.
A szkoda.

Prze∏om w ˝yciu panny Emilii nastàpi∏ w grudniu
1830 roku, gdy zaanga˝owa∏a si´ w organizowanie pomocy dla Wielkopolan, którzy potajemnie przekroczyli granic´ Królestwa Polskiego, by wziàç udzia∏ w powstaniu listopadowym. Wkrótce sama znalaz∏a si´ w
Warszawie, gdzie u boku Klaudyny Potockiej, pod kierunkiem Klementyny z Taƒskich Hoffmanowej pozna∏a trudy pracy w lazarecie polowym. Szok, jakim
by∏a konfrontacja romantycznych idea∏ów z realiami
ludzkiego cierpienia, ukierunkowa∏ jà na przysz∏oÊç.
Odtàd ju˝ do koƒca ˝ycia zajmowa∏a si´ organizowaniem pomocy rannym i chorym.
Po powrocie w rodzinne strony znalaz∏a si´ pod
nadzorem policyjnym, ale nie zerwa∏a kontaktu z
dzia∏aczami niepodleg∏oÊciowymi, a tak˝e z kr´gami
Wielkiej Emigracji. Zaanga˝owana by∏a w g∏ównych
inicjatywach organicznikowskich regionu (m.in. w
Spó∏k´ Bazarowà), ale nie od˝egnywa∏a si´ od udzia∏u w przygotowaniach do walki zbrojnej. Jednak widzia∏a w niej dla siebie rol´ nie na polu bitwy, lecz w

Marek Rezler
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WIELKOPOLSKA
FLORENCE NIGHTINGALE
Marek Rezler
tek romantyczny w swym ˝yciu. Kojarzono jà z osobà doktora Karola Marcinkowskiego, który za m∏odu uratowa∏ dziewczyn´ przed pochowaniem w letargu, a potem sta∏ si´ powiernikiem jej zamiarów i
planów ˝yciowych. Mimo plotek i spekulacji, a nawet sugestywnej, a doÊç marnej sztuki Maurycego
Manna: „Sztuka i mi∏oÊç", nigdy ju˝ nie poznamy
prawdy, nie dowiemy si´, co naprawd´ ∏àczy∏o pann´ Emili´ i „Doktora Marcina". Mo˝e i dobrze.

Kim by∏a pani, której nazwisko pojawi∏o si´ w
tytule naszego szkicu? Istotnie, osobom spoza kr´gów medycyny i badaczy przesz∏oÊci w ogóle, godnoÊç ta na ogó∏ z niczym si´ nie kojarzy. Tymczasem
Florence Nightingale (1820 - 1910) by∏a angielskà
piel´gniarkà i dzia∏aczkà spo∏ecznà, która podczas
wojny krymskiej zorganizowa∏a piel´gniarskà opiek´ nad rannymi ˝o∏nierzami, a w 1860 roku za∏o˝y∏a pierwszà szko∏´ tej specjalnoÊci. Od 1912 roku
Mi´dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy˝a przyznaje Medal Florence Nightingale - najwy˝sze odznaczenie zawodowe przyznawane piel´gniarkom. Niewiele dziÊ na Êwiecie kobiet w bia∏ych kitlach i czepkach mo˝e poszczyciç si´ tym wyró˝nieniem.

Emilia Sczaniecka nie od razu sta∏a si´ czo∏owà
samarytankà wielkopolskà. Musia∏a przejÊç przez
twardà szko∏´ lazaretu w wojnie polsko – rosyjskiej
1831 roku. A by∏a to szko∏a nie lada, jako ˝e ówczesny szpital polowy by∏ piek∏em na ziemi (doskonale realia te opisa∏a Margaret Mitchell w powieÊci
„Przemin´∏o z wiatrem") i nawet nie ka˝dy m´˝czyzna wytrzyma∏by prac´ w takich warunkach. Lekcja jakà wtedy otrzyma∏a od ˝ycia, umocni∏a jà w
przysz∏ej drodze ˝yciowej, w przekonaniu o s∏usznoÊci obranego kierunku.

W ÊwiadomoÊci nie tylko Polaków, ale i Wielkopolan panna Florencja prawie nie istnieje. Wielka szkoda, ˝e los taki sta∏ si´ udzia∏em tak˝e wielce zas∏u˝onej spo∏eczniczki i patriotki, której osiàgni´cia z powodzeniem sà porównywalne: Emilii Sczanieckiej.
A pod wieloma wzgl´dami by∏a to kobieta niezwyk∏a. Swoim charakterem i poglàdami nie pasowa∏a zupe∏nie do Wieku Dziewi´tnastego - czasu
wielkich przeciwieƒstw, ale te˝ i tradycjonalizmu.
Przede wszystkim - co u kobiet owej epoki by∏o niespotykane - mia∏a w∏asne zdanie i potrafi∏a wyegzekwowaç szacunek otoczenia dla swoich poczynaƒ.
Sama kierowa∏a swoim ˝yciem, by∏a samodzielna i
niezale˝na. Hartu ducha i charakteru móg∏ jej pozazdroÊciç niejeden z m´˝czyzn - przywódców regionu.
Najpierw wymusi∏a na radzie familijnej zgod´ na
dalsze kszta∏cenie, a gdy si´ usamodzielni∏a - inicjatywy z ràk ju˝ nie wypuÊci∏a. Podczas pobytu w
Dreênie mia∏a okazj´ poznaç czo∏owych ówczeÊnie
polskich dzia∏aczy narodowych. Je˝eli na∏o˝ymy na
to wspomnienia epoki napoleoƒskiej z wczesnego
dzieciƒstwa i typowà dla romantyzmu wra˝liwoÊç
na ludzkie nieszcz´Êcie - uzyskamy niemal komplet
czynników, które ukszta∏towa∏y naszà bohaterk´ jako dzia∏aczk´ samarytaƒskà, ale te˝ zwolenniczk´
czynnej walki o niepodleg∏oÊç.

Odtàd nie by∏o dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej
na ziemiach zaboru pruskiego, w której nie by∏aby
zaanga˝owana Emilia Sczaniecka. Utrzymywa∏a kontakt z demokratycznym od∏amem emigracji polskiej
w czasie przygotowaƒ do powstania w 1846 roku i
podczas wydarzeƒ Wiosny Ludów w dwa lata póêniej, wspólnie z dr Teofilem Mateckim organizowa∏a lazarety polowe i stan´∏a na czele organizacji kobiecej, która zajmowa∏a si´ udzielaniem pomocy rannym ˝o∏nierzom - co wa˝ne: o b y d w u stron walczàcych. Jako ju˝ kobieta niemal szeÊçdziesi´cioletnia znów stan´∏a na swym posterunku, gdy wybuch∏o powstanie styczniowe. Nie oszcz´dza∏a si´, wykonywa∏a najci´˝szà i najbardziej stresujàcà prac´ na
pobojowisku, wyszukujàc rannych i udzielajàc im
pierwszej pomocy. Potem przez wiele godzin bez wytchnienia kierowa∏a szpitalem, nie zapominajàc
wszak˝e i o psychicznych potrzebach poszkodowanych ludzi.
Na co dzieƒ by∏a wzorowà administratorkà swego majàtku w Pakos∏awiu, która (w odró˝nieniu od
braci) nie dopuÊci∏a do zad∏u˝enia i sprzeda˝y rodowej ziemi w r´ce niemieckie. Nie mia∏a w sobie nic
z lansowanego jeszcze kilkanaÊcie lat temu tradycyjnego schematu ziemianina - ciemi´˝yciela ludu. By∏a rzeczowa i sprawiedliwa, otoczona powszechnym

W swoim ˝yciu przesz∏a swoistà metamorfoz´
z niefrasobliwej choç wra˝liwej panny w zdecydowanà kierowniczk´ i organizatork´. Wbrew przyj´temu powszechnie schematowi, który do˝ywotniej
pannie nakazywa∏ byç osch∏à i nieprzyjemnà, zachowa∏a naturalnoÊç s∏owa i dzia∏ania. Mia∏a te˝ i wàwww.nasza-wielkopolska.pl
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tymczasem by∏a tytanem pracy. Nie tworzy∏a organizacji gospodarczych, nie pisa∏a rozpraw naukowych, nie zajmowa∏a si´ szkoleniem czy publicystykà jak inni organicznicy. Ona organizowa∏a, dzia∏a∏a, uczy∏a pracowaç rzetelnie i uczciwie, pokazywa∏a jak nale˝y kierowaç zarazem nie szcz´dzàc w∏asnych si∏ i s∏u˝àc innym przyk∏adem.

uznaniem i wielkim szacunkiem, jednakowo s∏u˝àca Bogu (ale nie mia∏a w sobie ani krzty sk∏onnoÊci
ku bigoterii), jak i ludziom. Nawet w goràcym okresie przygotowaƒ powstaƒczych, gdy policja pruska
wszelkimi sposobami stara∏a si´ znaleêç przeciw niej
dowody dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej, ch∏opi i
s∏u˝ba folwarczna pozwolili sobie nawet na krzywoprzysi´stwo, by Sczanieckà ochroniç. Zak∏ada∏a
ochronki (czyli przedszkola i coÊ w rodzaju domów
dziecka) oraz szko∏y, popiera∏a polskie inicjatywy gospodarcze, ale z dzia∏aczami w Wielkim Ksi´stwie
Poznaƒskim stara∏a si´ utrzymaç równy dystans. Nie
interesowa∏y jà k∏ótnie i spory polityczne, konsekwentnie robi∏a swoje, nie baczàc na chwilowe, koniunkturalne rywalizacje i animozje. Z czasem zresztà sta∏a si´ niemal ˝ywym pomnikiem, Êwiadkiem
swej epoki. Wszak na jej oczach rodzi∏y si´ i odchodzi∏y na zawsze kolejne pokolenia rodaków, by∏a zaanga˝owana w niemal wszystkie wa˝niejsze wydarzenia XIX wieku w zaborze pruskim.

W jej ˝yciu nie by∏o sensacji, choç zdarza∏y si´
epizody doÊç burzliwe, powodujàce nag∏e zwroty ˝yciowe. Wystarczy∏o jednak uwa˝ne spojrzenie jej
wielkich, przenikliwych oczu, stanowcze choç spokojnie wydane polecenie, konsekwencja w post´powaniu - by podporzàdkowali si´ jej ludzie choçby najbardziej wobec niej oboj´tni. Takà cech´ okreÊla si´
mianem charyzmy. Charyzma Emilii Sczanieckiej
trwa nadal, widoczna jest w pami´ci o niej, zachowanej wÊród mieszkaƒców Pakos∏awia, Michorzewa, wreszcie pietyzmie z jakim jej grób przy michorzewskim koÊciele jest zadbany i uporzàdkowany.
Wielka szkoda, ˝e dziÊ trzeba jà przypominaç, porównywaç z innymi, podobnymi jej zas∏ugà dzia∏aczkami z odleg∏ych paƒstw, którym Sczaniecka w niczym zas∏ugami nie ust´powa∏a. Jednak mia∏a nieszcz´Êcie urodziç si´ w kraju podbitym, który nie
mia∏ w∏asnych s∏u˝b propagandowych, rzeczników,
formalnie jakby nie istnia∏. Nie mia∏ kto reklamowaç zas∏ug Sczanieckiej, Marcinkowskiego czy
Edwarda Raczyƒskiego - a i sami rodacy cz´sto przyczyniali si´ do zapominania o nich w imi´ bezinteresownej zawiÊci. Wydaje si´, ˝e nadesz∏a wreszcie
pora odwrócenia proporcji. Bo takich w∏aÊnie idea∏ów i wzorców potrzebuje dziÊ nie tylko Wielkopolska, ale i kraj.

Przede wszystkim zaÊ reprezentowa∏a zupe∏nie
nowy, dotàd tu nie znany model dzia∏aczki - kobiety. Bardzo odbiega∏a od tradycji, konserwatywnego
modelu postrzegania roli kobiety w ˝yciu spo∏eczeƒstwa. Wydaje si´, ˝e nawet dzisiaj nale˝a∏aby do wyjàtków, a s∏aba znajomoÊç jej postaci nawet w tradycji regionu, ma w sobie tak˝e podtekst naszego staroÊwieckiego rozumowania. Sczaniecka nie rozprawia∏a si´ z realiami jak Gabriela Zapolska, nie dopisywano jej sztucznie ˝o∏nierskiego ˝yciorysu, jak
znacznie bardziej znanej imienniczce, Emilii Plater.
Nawet Klaudyna z Dzia∏yƒskich Potocka, kole˝anka i przyjació∏ka Sczanieckiej z 1831 roku, wydaje si´
bardziej sympatyczna, romantyczna. Panna Emilia

Tak wyglàda∏ poznaƒski Zamek w latach mi´dzywojennych
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WODZIS¸AW, MI¢DZYCHÓD i PUDLISZKI
RAZEM
skim rynku z produkcji wysokiej jakoÊci przetworów
pomidorowych (koncentrat pomidorowy, ketchup,
sok pomidorowy), warzyw w puszkach (groszek, kukurydza, fasola) i daƒ gotowych. W asortymencie Pudliszek znajdujà si´ tak˝e sa∏atki warzywne i sosy
goràce na bazie pomidorów. W 1997 roku pakiet kontrolny Pudliszek naby∏ - w imieniu H.J. Heinz Company - CEP Pudliszki Holdings BV. Do koƒca 2000 roku Heinz zainwestowa∏ w zak∏ady ok. 26 mln z∏,
przyczyniajàc si´ w ten sposób do umocnienia pozycji rynkowej Pudliszek S.A.

21 grudnia 2000 roku CEP Pudliszki Holdings BV,
dzia∏ajàc w imieniu H.J. Heinz Company, naby∏ wi´kszoÊciowe pakiety akcji - od Kuchni Polskiej Domu
Inwestycyjnego S.A. - dwóch wiodàcych producentów daƒ gotowych - Zak∏adów Przemys∏u Owocowo-Warzywnego Mi´dzychód (99 %) oraz Zak∏adów
Koncentratów Spo˝ywczych Wodzis∏aw Âlàski S.A.
(97,7 %). CEP Pudliszki Holdings BV od 1997 roku
jest w∏aÊcicielem akcji Spó∏ki Akcyjnej Pudliszki
(95,37 %). Na NWZA spó∏ek podj´to decyzje o fuzji
zak∏adów w Mi´dzychodzie, Wodzis∏awiu Âlàskim
i Pudliszkach pod wspólnà nazwà Pudliszki S.A.

H.J. Heinz Company sprzedaje produkty za ponad 9 miliardów US$ rocznie i jest jednym z wiodàcych koncernów na rynku markowej ˝ywnoÊci
dost´pnej w sprzeda˝y detalicznej i gastronomii.
G∏ówne kategorie produktów Heinza, to: ketchup
i sosy przyprawowe, ˝ywnoÊç gotowa, ˝ywnoÊç dla
niemowlàt, jedzenia dla kotów i psów, przetwory
z tuƒczyka, mro˝onki. 50 firm Heinza dzia∏a w ok.
200 krajach, oferujàc ponad 5 tysi´cy produktów.
WÊród najs∏ynniejszych marek nale˝àcych do Heinza sà: Heinz, Starkist, Ore-Ida, 9-Lives, Weigh Watches, Watties, Plasmon, Farley‘s, Smart Ones, the
Bydget Gourmet, Linda McCartney, San Marco, Go
Ahead!, Bagel Bites, John West, Petit navire, Boston
market, Skippy, Kibbles‘n Bits, Pouncew, Wagwells,
Nature‘s recipe, Orlando, ABC, Olivine i Pudliszki.
W. Olejniczak

Po okresie koniunktury w polskim przemyÊle
spo˝ywczym nastàpi∏ spadek produkcji i sprzeda˝y. Restrukturyzacja tej bran˝y sta∏a si´ koniecznoÊcià. Dzi´ki po∏àczeniu produkcji trzech podmiotów
i kapita∏owemu wsparciu koncernu Heinz, b´dzie
mo˝na zwi´kszyç efektywnoÊç produkcji Spó∏ki. Fuzja trzech spó∏ek umo˝liwi elastyczne reagowanie
na potrzeby rynku, pozwoli wzbogaciç ofert´ produktowà, obni˝yç koszty i w efekcie zwi´kszyç sprzeda˝. Nie bez znaczenia jest równie˝ fakt ratowania
popularnych wÊród konsumentów marek produktów przed ich znikni´ciem z rynku. Pudliszki S.A.
stanà si´ najwi´kszym producentem daƒ gotowych
i jednà z najsilniejszych firm spo˝ywczych w Polsce.
Pudliszki S.A. to jeden z najstarszych polskich
zak∏adów przetwórczych. Od 80 lat znane sà na pol-

Zak∏ad w Pudliszkach

www.nasza-wielkopolska.pl
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PORTRET FIRMY
ZAK¸AD NA MIAR¢ WIELKOPOLSKICH TRADYCJI
efekty by∏y nadzwyczajne, Stanis∏aw Fenrych przyjà∏ rysunek gruszek na wierzbie na firmowy znak.
Znak ten przez 80 lat istnienia firmy jest umieszczany na etykietach produktów. Przed wojnà Pudliszki
uznane zosta∏y przez prezydenta MoÊcickiego za
wzorcowe polskie gospodarstwo, po wojnie tak˝e nale˝a∏y do najlepszych polskich zak∏adów przetwórczych. W 1997 roku Pudliszki zosta∏y kupione przez
amerykaƒski koncern spo˝ywczy H.J. Heinz Co, który do koƒca 2000 roku zainwestowa∏ w zak∏adzie 26
mln z∏.

In˝. Stanis∏aw Fenrych - twórca i budowniczy nowoczesnej fabryki.
Budow´ rozpocz´to w
1921, a zakoƒczono w
1923. Maszyny kupiono
w Niemczech. Produkowano wiele wyrobów, nawet cukierki krówki, a w
1927 roku ketchup.
Historia gruszek na wierzbie

Produkcja

Nazwa „Pudliszki” kojarzy si´ wszystkim z przetworami z warzyw, które od lat dost´pne sà dla polskich konsumentów. Nie ka˝dy jednak zna histori´
powstania firmy, która si´ga czasów przedwojennych.
Za∏o˝yciel firmy, Stanis∏aw Fenrych, zbudowa∏
swój sukces od podstaw. W 1920 roku kupi∏ majàtek
Pudliszki w Wielkopolsce, który po latach zarzàdzania przez niemieckich w∏aÊcicieli przypomina∏ ruin´. Stanis∏aw Fenrych za∏o˝y∏ si´ ze znajomymi z
sàsiednich majàtków, ˝e nawet, gdyby mia∏y gruszki na wierzbie wyrosnàç, to uzyska efekty ju˝ po
dwóch pierwszych latach. Poniewa˝ po dwóch latach

W Pudliszkach zawsze stosowano nowoczesne
w danym czasie technologie i rozwiàzania techniczne. Zak∏ad produkuje swoje przetwory warzywne
wykorzystujàc zachodnie urzàdzenia i linie technologiczne najlepszych firm w Europie. Wszystkie urzàdzenia sà kupowane nowe i na gwarancji. Jest tu np.
jedna z najnowoczeÊniejszych w Polsce linia do obróbki kolb kukurydzy. Wraz z zakupem fabryki przez
koncern Heinz, przyby∏a bardzo nowoczesna linia
do produkcji ketchupu. Heinz wymusi∏ tak˝e znaczne podwy˝szenie standardów produkcji, stosujàc
bardzo wysokie wymagania jakoÊciowe wobec produktów. Wprowadzono np. sta∏e monitorowanie

Prezydent Ignacy MoÊcicki ca∏uje dziewczynk´, wr´czajàcà mu kwiaty

Prezydent Ignacy MoÊcicki z rolnikami

Zdj´cia wykonano na podstawie filmu z lat 30-tych, kiedy gospodarka prze˝ywa∏a kryzys, a w Pudliszkach pracowa∏o 800 osób - tutaj nie by∏o bezrobocia. Dlatego tutaj z∏o˝y∏ wizyt´ Ignacy MoÊcicki, który podkreÊla∏ znaczenie majàtku dla Polski. Polska zachwyca∏a si´ wyrobami z Pudliszek,
które bezpoÊrednio zaopatrywa∏y polski flagowy statek „Batory”, oraz szkolny statek „Dar Pomorza”.
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procesu produkcji od przygotowania wyrobu, przez
kontrol´ puszki, kontrol´ nape∏nienia, a˝ do odstawienia do magazynu. Dane te sà archiwizowane
przez 5 lat. System ten ∏àczy rozbudowanà elektronik´ z kontrolowaniem poszczególnych odcinków
przez pracowników i prowadzeniem dok∏adnych zapisków. Dzi´ki temu, dysponujàc opakowaniem,
mo˝na odczytaç dat´ produkcji co do minuty. W tej
chwili system monitorowania dotyczy ketchupu i
warzyw w puszkach, ale w przysz∏oÊci b´dzie rozciàgni´ty na ca∏à produkcj´.

2 kot∏y parowe firmy Viessmann typu Turomat
-RN-HD, ka˝dy o mocy 8000 kW; palniki niskoemisyjne firmy Weishaupt; stacja uzdatniania wody na
24 m3/h firmy Grinbeck z modu∏em odwróconej
osmozy; komputerowy system wizualizacji i archiwizacji danych pracy kot∏owni; ekonomizery firmy
Rosink, o mocy 450 Kw ka˝dy; system wykrywania
gazu z automatycznym zaworem samozamykajàcym
SK-2.

Ekologia w Pudliszkach

Dobre efekty ekologiczne firmy, uzyskane w wyniku wybudowania oczyszczalni Êceków i kot∏owni,
nie przys∏oni∏y dalszych dzia∏aƒ w dziedzinie ochrony Êrodowiska. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy o odpadach w 1997 roku, spó∏ka uzyska∏a zezwolenie na
wytwarzanie odpadów oraz zgod´ na ich gromadzenie na terenie zak∏adu. Wprowadzono „ekologizacj´
zarzàdzania odpadami”, czyli proces, który prowadzi do pe∏nej poprawy parametrów Êrodowiskowych
na ka˝dym etapie produkcji. Celem takiego dzia∏ania jest bie˝àce kontrolowanie iloÊci produkowanych odpadów i sposobu post´powania z nimi.

Gospodarka odpadami

Zarzàd Spó∏ki Akcyjnej Pudliszki przywiàzuje du˝à wag´ do zagadnieƒ ochrony Êrodowiska. Dlatego podj´to decyzj´ o dwóch znaczàcych inwestycjach, które w ogromnym stopniu polepszy∏y warunki ekologiczne otoczenia Zak∏adu. Dzi´ki temu w lipcu 1999 roku Spó∏ka Akcyjna Pudliszki zosta∏a usuni´ta z wojewódzkiej listy zak∏adów szczególnie
ucià˝liwych dla Êrodowiska.
Oczyszczalnia Êcieków

W pierwszej kolejnoÊci odpady segreguje si´ w
miejscu powstania w celu ich gospodarczego wykorzystania. Cz´Êç z nich, jako Êwie˝y odpad kampanijny pochodzenia roÊlinnego, wykorzystana jest we
w∏asnym zakresie poprzez sprzeda˝ odbiorcom indywidualnym. Znaczna iloÊç przekazywana jest jako surowiec wtórny dla celów przemys∏owych
(st∏uczka - Huta Szk∏a, z∏om - Z∏omet, tworzywa
sztuczne i makulatura - Surowce Wtórne). Nieznaczna iloÊç odpadów - np. zu˝yte opony - przekazywane sà do unieszkodliwienia. Odpady wymieszane,
niesegregowane, sk∏adowane sà na wysypisku komunalnym. W ogólnej iloÊci odpadów (w 1999 roku
ok. 7160 Mg), odpady sk∏adowane stanowià 2 %, co
Êwiadczy o wysokiej ÊwiadomoÊci ekologicznej i trosce o zmniejszenie ucià˝liwoÊci dla Êrodowiska naturalnego.

W 1997 roku firma Pudliszki S.A. odda∏a do eksploatacji oczyszczalni´ Êcieków typu mechaniczno-biologicznego z podwy˝szonym usuwaniem substancji biogennych, z lokalizacjà w Rokosowie. Dawniej oczyszczalni´ zast´powa∏y pola filtracyjne. Po
wybudowaniu oczyszczalni pola te zosta∏y poddane
rekultywacji. Oczyszczalnia nale˝y do najnowoczeÊniejszych w województwie wielkopolskim. Posiada
cz´Êç mechanicznà i biologicznà i spe∏nia wszystkie
wymogi ochrony Êrodowiska. Koszt inwestycji wyniós∏ oko∏o 10 mln z∏otych. Oczyszczalnia oczyszcza
Êcieki z zak∏adu (90 %) oraz z miejscowoÊci Pudliszki, Krobia i kilku wiosek gminy Poniec - aktualnie
trwa tam rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Pozwolenie wodno-prawne wydane na eksploatacj´ oczyszczalni Êcieków zezwala na odprowadzanie Êcieków
o dopuszczalnych parametrach: Qd max=7177 m3/d.
W 1999 roku oczyszczono ok. 800 000 m3 Êcieków,
osiàgajàc parametry du˝o lepsze, ni˝ dopuszczalne.

Pudliszki odpowiadajà teraz ekologicznym wymogom XXI wieku.
Warunki ekologiczne wokó∏ zak∏adu sà tak dobre, ˝e czystoÊç i wysokà jakoÊç warzyw postanowiono podkreÊliç przez wprowadzenie systemu „Oaza Natury”.

Kot∏ownia gazowo-olejowa
W 1998 roku Zak∏ad w Pudliszkach wybudowa∏
nowà kot∏owni´ gazowo-olejowà i zlikwidowa∏ starà kot∏owni´ w´glowà. Polskie Górnictwo Nafty i Gazu doprowadzi∏o nowy gazociàg. Koszt budowy kot∏owni wyniós∏ ponad 5 mln z∏. Nowa kot∏ownia gazowo-olejowa ma moc 16 MW, a wydajnoÊç 24 tony
pary na godzin´ przy ciÊnieniu roboczym 1,2 Mpa.

Oaza Natury
Oaza Natury to specjalny rejon o wyjàtkowej czystoÊci po∏o˝ony wokó∏ Pudliszek. To tak˝e system
uprawy i przetwórstwa warzyw w Pudliszkach, polegajàcy na ograniczaniu Êrodków chemicznych i Êcis∏ej kontroli produktu. W Oazie Natury uprawia si´

Zainstalowane zosta∏y w niej nowoczesne urzàdzenia najwy˝szej klasy:
www.nasza-wielkopolska.pl
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kiedy pomidory zosta∏y przetworzone termicznie i
podane w formie np. ketchupu lub w∏aÊnie zupy pomidorowej. Naukowcy uwa˝ajà, ˝e spo˝ywanie przetworów pomidorowych, takich jak ketchup pomidorowy, zupa pomidorowa czy sok pomidorowy, prowadzi do obni˝enia ryzyka zachorowania na raka czy
choroby serca.

bezpieczne dla zdrowia i czyste pomidory, groszek,
kukurydz´ i czerwonà fasol´. Wszystkie etapy uprawy i przetwórstwa sà ÊciÊle kontrolowane przez specjalistów z Pudliszek, którzy gwarantujà, ˝e do produkcji trafiajà tylko najlepsze, pe∏nowartoÊciowe
partie. Wyniki niezale˝nych badaƒ potwierdzajà, ˝e
warzywa uprawiane w Oazie Natury w Pudliszkach
zawierajà Êladowe iloÊci pozosta∏oÊci nawozów i
Êrodków ochrony roÊlin, zw∏aszcza pestycydów, azotanów i metali ci´˝kich. Wyjàtkowa czystoÊç Êrodowiska naturalnego, Êwiadome ograniczanie chemicznych dodatków w nawo˝eniu, ochronie roÊlin i procesie przetwórczym, a tak˝e Êcis∏a kontrola wszystkich etapów uprawy i produkcji - dajà gwarancj´, ˝e
groszek, kukurydza, fasola i pomidory z Oazy Natury sà prawdziwie czystà, bezpiecznà i zdrowà ˝ywnoÊcià.

Dzia∏alnoÊç charytatywna
Zarzàd Pudliszek poczuwa si´ do wspó∏odpowiedzialnoÊci za losy lokalnej spo∏ecznoÊci, dlatego od
lat Pudliszki prowadzà rozleg∏à dzia∏alnoÊç charytatywnà na terenie Wielkopolski. Pudliszki regularnie przekazujà dary rzeczowe szpitalom, domom
dziecka i domom opieki spo∏ecznej, sfinansowa∏y
tak˝e budow´ sali gimnastycznej w jednej z lokalnych szkó∏. Na poczàtku stycznia 2001 Pudliszki
otrzyma∏y tytu∏ Darczyƒcy Roku od Marsza∏ka Województwa Wielkopolskiego.

Festiwal Zupy Pomidorowej
Najwa˝niejszym produktem przerabianym w Pudliszkach by∏y i sà nadal pomidory. Dlatego Pudliszki obj´∏y swym patronatem dzia∏alnoÊç Fanklubu Zupy Pomidorowej, który w ubieg∏ym roku zorganizowa∏ pierwszy Festiwal Zupy Pomidorowej w Ko∏obrzegu. Gwiazdà i przewodniczàcym festiwalu by∏
Maciej Kuroƒ, a g∏ównym sponsorem Pudliszki S.A.
Pudliszki to najwi´kszy przetwórca pomidorów
w Polsce. Koncentrat pomidorowy Pudliszki nale˝y
do tych produktów, które od kilku pokoleƒ sà znane i ch´tnie u˝ywane w polskich domach. Wi´kszoÊç
polskich gospodyƒ przyznaje, ˝e najlepsza zupa pomidorowa powstaje z koncentratu Pudliszki. A pomidorowa to przecie˝ ulubiona polska zupa. Dlatego Pudliszki postanowi∏y sponsorowaç Festiwal Zupy Pomidorowej w Ko∏obrzegu.

Wojciech Olejniczak - Prezes Zarzàdu „Pudliszki”, przyjmuje gratulacje od Mieczys∏awa Augustyna - Prezesa Banku ˚ywnoÊci w Poznaniu
za dostarczonà ˝ywnoÊç. Stanis∏aw Miko∏ajczak - Marsza∏ek Wielkopolski, przyzna∏ Zak∏adom „Pudliszki” S.A. tytu∏ Darczyƒcy Roku.

Festiwal spotka∏ si´ z ogromnym zainteresowaniem publicznoÊci i mediów. Kolejna pomidorowa
impreza Pudliszek b´dzie mia∏a miejsce w WiÊle w
czasie ferii zimowych, kiedy b´dzie bity rekord Guinnesa w gotowaniu najwi´kszej zupy pomidorowej
z koncentratu Pudliszki.
Likopen
Pudliszki zdecydowa∏y si´ na wspó∏prac´ z Fanklubem Zupy Pomidorowej dlatego, aby znaleêç kolejnà form´ upowszechniania wiedzy o likopenie czerwonym barwniku zawartym w pomidorach, który wykazuje cenne w∏aÊciwoÊci zdrowotne. Liczne
badania prowadzone na ró˝nych Êwiatowych uczelniach dowiod∏y, ˝e wysoki poziom likopenu we krwi
skutecznie obni˝a ryzyko zachorowania na choroby uk∏adu krà˝enia i niektóre nowotwory. Likopen
jest szczególnie dobrze przyswajany przez organizm,

˚ywnoÊç dla najbiedniejszych z Pudliszek
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OAZA NATURY
tanami i metalami ci´˝kimi, a w innych mieszczà si´
one znacznie poni˝ej dopuszczalnej normy.

Czym jest Oaza Natury?
Oaza Natury to specjalny region o wyjàtkowej
czystoÊci, po∏o˝ony wokó∏ Pudliszek.

Jak dbamy o bezpieczeƒstwo produktów?

To tak˝e system uprawy i przetwórstwa warzyw
w Pudliszkach, polegajàcy na ograniczeniu Êrodków
chemicznych i Êcis∏ej kontroli produktu. W Oazie
Natury uprawia si´ bezpieczne dla zdrowia i czyste
pomidory, groszek, kukurydz´ i czerwonà fasol´.
Wszystkie etapy uprawy i przetwórstwa sà ÊciÊle
kontrolowane przez specjalistów z Pudliszek, którzy
gwarantujà, ˝e do produkcji trafiajà tylko najlepsze,
pe∏nowartoÊciowe warzywa. Wyniki niezale˝nych
badaƒ potwierdzajà, ˝e warzywa uprawiane w Oazie
Natury w Pudliszkach zawierajà Êladowe iloÊci pozosta∏oÊci nawozów i Êrodków ochrony roÊlin,
zw∏aszcza pestycydów, azotanów i metali ci´˝kich.

Kontrolujemy ka˝dà parti´ warzyw, trafiajàcà do
zak∏adu, i dopuszczamy jedynie te o najwy˝szej jakoÊci. Tylko tak szczegó∏owa kontrola zapewnia odpowiednie surowce.
Przetwarzanie odbywa si´ na bie˝àco, warzywa
nie sà sk∏adowane, a do produkcji trafia tylko Êwie˝y i pe∏nowartoÊciowy surowiec.
Posiadamy nowoczesne linie produkcyjne. Koncentrat pakowany jest aseptycznie, a warzywa trafiajà na taÊm´ w ciàgu kilku godzin od dostawy do
zak∏adu.
Dysponujemy najlepszymi surowcami i nowoczesnà technologià; nie stosujemy konserwantów,
sztucznych barwników i aromatów.

Jak zapewniamy czystoÊç warzyw
w Oazie Natury?
Badamy wod´, gleb´ i powietrze. Dzi´ki temu
wiemy, ˝e Êrodowisko Oazy Natury nie jest zanieczyszczone ani ska˝one. W rejonie Pudliszek nie ma
przemys∏u ci´˝kiego ani dróg szybkiego ruchu.

Ca∏a droga warzyw w procesie przetwórczym jest
monitorowana przez systemy jakoÊci ISO 9001 i
HACCP, które skutecznie wychwytujà i eliminujà
ewntualne usterki.

Wspó∏pracujemy ÊciÊle z wybranà grupà najlepszych plantatorów, szkolimy ich i zapewniamy fachowà pomoc, a tak˝e regularnie kontrolujemy uprawy.

Prowadzimy sta∏e badania w zak∏adowym laboratorium i stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
dzi´ki czemu mamy pewnoÊç, ˝e nasze produkty
spe∏niajà wysokie wymagania, jakie im stawiamy.

Zalecamy rolnikom ograniczenie do miniumum
u˝ywania nawozów chemicznych.

Ka˝da partia gotowego produktu jest poddawana badaniom mikrobiologicznym w laboratorium zak∏adowym.

Eksperci z Okr´gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Poznaniu badajà próbki gleby i doradzajà plantatorom, jak zastosowaç optymalne nawo˝enie.

Wdro˝yliÊmy ca∏y system zapewnienia jakoÊci,
w ramach którego sztab ludzi kontroluje jakoÊç produktów na ka˝dym etapie ich przetwarzania.

Rolnicy stosujà minimalne iloÊci chemicznych
Êrodków ochrony roÊlin, korzystajàc z innych metod
(np. rotacja upraw, podorywka, poplony, roÊliny fitosanitarne). Na corocznych szkoleniach naukowcy
i praktycy przedstawiajà plantatorom najbardziej
efektywne metody ochrony roÊlin.

Oaza Natury w Pudliszkach: gwarancja czystej i bezpiecznej ˝ywnoÊci

Dostarczamy rolnikom w∏asne ziarno do zasiewu, aby otrzymaç odpowiednie, wartoÊciowe odmiany. Badania potwierdzajà, ˝e nasiona nie by∏y modyfikowane genetycznie.

Wyjàtkowa czystoÊç Êrodowiska naturalnego,
Êwiadome ograniczenie chemicznych dodatków w
nawo˝eniu, ochronie roÊlin i procesie przetwórczym,
a tak˝e Êcis∏a kontrola wszystkich etapów uprawy i
produkcji gwrantujà, ˝e groszek, kukurydza, fasola i
koncentrat pomidorowy z Oazy Natury sà naprawd´
czystà, bezpiecznà i zdrowà ˝ywnoÊcià.
S∏awomir Paszkier

Dzi´ki tym dzia∏aniom i dzi´ki wyjàtkowej czystoÊci Oazy Natury w wielu partiach surowca w ogóle nie stwierdzono zanieczyszczeƒ pestycydami, azo-

www.nasza-wielkopolska.pl
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Historia Zak∏adów Przemys∏u Owocowo-Warzywnego

„Mi´dzychód” S.A.
Zak∏ady Przemys∏u Owocowo-Warzywnego „Mi´dzychód” S.A. sà jednym z najstarszych i najbardziej
znanych na polskim rynku producentów przetworów owocowych, warzywnych i warzywno-mi´snych.
Historia ZPOW „Mi´dzychód” S.A. si´ga 1904 roku, kiedy to zosta∏a uruchomiona Wschodnio-Niemiecka Fabryka Konserw w Mi´dzychodzie Sp.
z o.o. Po przy∏àczeniu powiatu mi´dzychodzkiego do
Polski w 1920 roku powsta∏a polska przetwórnia pod
nazwà „Pomona - Fabryka Konserw S.A. w Mi´dzychodzie”. Podczas II Wojny Âwiatowej pracowa∏a na
potrzeby armii niemieckiej. W kwietniu 1945 roku,
dwa miesiàce po wyzwoleniu Mi´dzychodu, rozpocz´to w niej produkcj´ marmolady, kompotów, d˝emów, konfitur, a tak˝e konserw rybnych.
W latach szeÊçdziesiàtych zak∏ad eksportowa∏
swoje wyroby do 20 krajów Êwiata. Wielokrotnie by∏y one nagradzane na targach Krajowych w Poznaniu
i wyró˝niane podczas wystaw mi´dzynarodowych
np. w Pary˝u w 1977 roku, w Brukseli w 1962 roku.
W 1977 roku Zak∏ady Przemys∏u Owocowo-Warzywnego „Mi´dzychód” S.A. (taka nazwa obowiàzuje od 1975 roku) sprzedawa∏y prawie 50 % swoich
wyrobów oznaczonych znakiem najwy˝szej jakoÊci
- „1”. Szparagi konserwowe uzyska∏y mi´dzynarodowy znak „Q” w 1981 roku. Od 1995 zak∏ad obj´to
programem powszechnej prywatyzacji i Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Poznaniu. Podj´te
zosta∏y dzia∏ania w zakresie restrukturyzacji i zarzà-

dzania ukierunkowane na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy i marki produktów.
Do produkcji prowadzonej w oparciu o nowoczesnà technologi´, wykorzystywane sà naturalne surowce z w∏asnej bazy surowcowej.
Zak∏ad wyposa˝ony jest w zautomatyzowane linie do produkcji: soku i kocentratu pomidorowego, fasolki konserwowej, kocentratu jab∏kowego i
d˝emów.
Zak∏ad dysponuje wysoko kwalifikowanà kadrà,
zdolnà sprostaç wszystkim wymaganiom naszych
Klientów. Zastosowanie nowoczesnej technologii w
po∏àczeniu z przekazywanymi z pokolenia na pokolenie tajnikami sztuki przetwórczej zaowocowa∏y
w postaci wyrobów najwy˝szej jakoÊci.
Plany rozwojowe Spó∏ki ukierunkowane sà na
mo˝liwie szybkie wdro˝enie Systemu Zapewnienia
JakoÊci ISO 9001 oraz HACCP. Wymaga to modernizacji obiektów produkcyjnych oraz stworzenia systemu zabezpieczenia sta∏ej, wysokiej jakoÊci surowców, materia∏ów pomocniczych i produktów.
Wszystkie dzia∏ania majà charakter projakoÊciowy. Celem ostatecznym jest produkcja wyrobów odpowiadajàcych standardom obowiàzujàcym w paƒstwach Unii Europejskiej.
W dniu 21 grudnia 2000 roku CEP Pudliszki Holdings BV, dzia∏ajàc w imieniu H.J. Heinz Company,
naby∏ wi´kszoÊciowe pakiety akcji - od Kuchni Polskiej Domu Inwestycyjnego S.A. (99 %).
Józef Juniewicz

Zak∏ad w „Pudliszkach”
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KONCENTRATY WODZIS¸AW S.A.
medal, w tym samym roku firma zosta∏a laureatem
dyplomu honorowego Inicjatywy Pozytywistycznej
Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Poznaniu, zyskujàc tytu∏ „Polski Producent ˚ywnoÊci 1997", a jej „Krem z borowików"- wyrób z serii
„ZUPKA Z KUBKA"- zosta∏ wyró˝niony presti˝owà
nagrodà w pierwszej edycji konkursu o Regionalny
Znak JakoÊci.

Zak∏ady Koncentratów Spo˝ywczych Wodzis∏aw
Âlàski S.A. to pó∏ wieku tradycji. Firma zaistnia∏a na
rynku w 1951 roku rozpoczynajàc od produkcji makaronu. W roku 1966 rozpoczà∏ prac´ wydzia∏ konserw, a w 1974 – wydzia∏ deserów.
Transformacja ustrojowa, a wraz z nià nowe realia gospodarcze wymaga∏y podj´cia szeregu dzia∏aƒ restrukturyzacyjno - adaptacyjnych. Firma uzyska∏a w roku 1995 status spó∏ki akcyjnej z akcjonariatem pracowniczym. W grudniu 1996 roku pozyskano inwestora strategicznego – Kuchnia Polska
Dom Inwestycyjny S.A.

Grupa wyrobów „ZUPKA Z KUBKA" sta∏a si´
równie˝ przebojem na Mi´dzynarodowych Targach
Spo˝ywczych „Foodtarg-Jesieƒ 97".
Jury organizowanego na tych˝e targach konkursu uzna∏o „ZUPK¢" za najciekawszy produkt targów,
przyznajàc firmie Puchar Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej oraz Z∏oty Medal w kategorii koncentratów spo˝ywczych. W czerwcu 1998 roku w Warszawie ta sama grupa wyrobów „ZUPKA
Z KUBKA" otrzyma∏a wyró˝nienie w dziewiàtej edycji Konkursu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej „Najciekawszy Wyrób Spo˝ywczy Roku
1997", a we wrzeÊniu 1998 roku za „Krem z borowików" Zak∏ad otrzyma∏ statuetk´ „Z∏oty Hipolit" w
siódmej edycji konkursu konsumenckiego „Dobre
bo polskie" – zorganizowanego przez Wielkopolskà
Fundacj´ ˚ywnoÊciowà. W roku 1999 Firma otrzymuje Konsumencki Znak JakoÊci za „ Sos boloƒski"
oraz wyró˝nienie Ministerstwa Rolnictwa za „ Wo∏owin´ z fasolà po meksykaƒsku " – produkty z serii „ Kuchnie Êwiata ". W tym samym roku w Ogólnopolskim Rankingu Wyrobów i Us∏ug „Malwa`99"
otrzymaliÊmy wyró˝nienie za „Fasol´ w sosie pomi-

Powy˝sze fakty uznaç nale˝y za poczàtek zupe∏nie nowego etapu historii wodzis∏awskiej firmy, etapu g∏´bokich przemian.
Stworzono w pe∏ni profesjonalny dzia∏ sprzeda˝y, oparty o pracujàcych w ca∏ej Polsce przedstawicieli handlowych, system presellingu i sprawnà logistyk´. Zmieniono oferowany do sprzeda˝y asortyment oraz wszystkie opakowania. Efektem tych
dzia∏aƒ jest jednolity image firmy, wyró˝niajàcy jej
wyroby spoÊród ofert konkurencji.
Produkty z markà WODZIS¸AW okreÊlajà si´ na
rynku jako rezultat po∏àczenia najlepszych tradycji
polskiej kuchni z nowoczesnà technologià. Potwierdzeniem tych osiàgni´ç jest wiele presti˝owych nagród.
W roku 1997 na Mi´dzynarodowych Targach
Rolno-Przemys∏owych POLAGRA`97 wodzis∏awskie
„Go∏àbki w sosie pomidorowym" otrzyma∏y z∏oty

Linia produkcyjna w „Pudliszkach”.
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dorowym". W roku 2000 firma otrzyma∏a „Czarny
Diament", nagrod´ Izby Przemys∏owo-Handlowej
Rybnickiego Okr´gu Przemys∏owego przyznawanà za
znakomite efekty dzia∏alnoÊci w warunkach gospodarki rynkowej , m.in. wytwarzanie produktów wielokrotnie nagradzanych na targach i konkursach. Honorowy patronat nad konkursem objà∏ Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander KwaÊniewski.
Nieustajàce dà˝enia do wprowadzania nowoczesnych technologii, staranna selekcja stosowanych
w produkcji surowców, innowacje w gamie wyrobów i recepturach to solidne podstawy na przysz∏oÊç.
ÂwiadomoÊç rosnàcych wymagaƒ rynku ka˝e firmie wyprzedzaç oczekiwania Klientów, ceniàc ich gusta – dbaç o smak i jakoÊç oferowanych produktów.

Prezes Zarzàdu „Pudliszki” S.A. Wojciech Olejniczak

Sukcesy i uznanie dopingujà Zak∏ady do dalszych poszukiwaƒ w celu zaspokajania gustów i
oczekiwaƒ klientów. Przyk∏adem mo˝e tu byç kaszka Kuskus – produkt, który WODZIS¸AW wprowadzi∏ na rynek polski i pozostaje praktycznie jedynym jego producentem. Kuskus, kaszka ze szlachetnych gatunków pszenicy jest bardzo ∏atwa w przyrzàdzaniu, posiada znakomite walory od˝ywcze i
ogromne mo˝liwoÊci zastosowania. Ambicjà firmy
jest dalsza, szeroka popularyzacja tego znakomitego produktu, znaczny wzrost jego dystrybucji i
sprzeda˝y. Przede wszystkim jednak WODZIS¸AW
jest wiodàcym na rynku producentem daƒ gotowych. Takie wyroby, jak: „ Flaczki ", „ Go∏àbki w sosie pomidorowym ", „ Fasolka po bretoƒsku ", „ Pulpety ", „ Bogracz " od lat cieszà si´ uznaniem konsumentów.

Sekretariat w „Pudliszkach” S.A.

ywnego „Mi´dzychód" (99%) oraz Zak∏adów Koncentratów Spo˝ywczych "Wodzis∏aw Âlàski" S.A.
(99,89%). CEP Pudliszki Holdings BV od 1997 roku
jest w∏aÊcicielem akcji Spó∏ki Akcyjnej Pudliszki
(95,37%). Na NWZA spó∏ek podj´to decyzj´ o fuzji
zak∏adów w Mi´dzychodzie, Wodzis∏awiu Âlàskim i
Pudliszkach pod wspólnà nazwà „Pudliszki" S.A.

Oryginalne receptury, najstaranniej dobierane
surowce i rygorystycznie przestrzegane wymogi produkcji stanowià gwarancj´ najwy˝szej jakoÊci tych
wyrobów. Udzia∏ firmy w majàcym rozproszony charakter rynku daƒ gotowych wynosi oko∏o 16 procent, w dwóch markach produktowych.

Po okresie koniunktury w polskim przemyÊle
spo˝ywczym nastàpi∏ spadek produkcji i sprzeda˝y.
Restrukturyzacja tej bran˝y sta∏a si´ koniecznoÊcià.
Dzi´ki po∏àczeniu produkcji trzech podmiotów i kapita∏owemu wsparciu koncernu Heinz, b´dzie mo˝na zwi´kszyç efektywnoÊç produkcji Spó∏ki. Fuzja
trzech spó∏ek umo˝liwi elastyczne reagowanie na
potrzeby rynku, pozwoli wzbogaciç ofert´ produktowà, obni˝yç koszty i w efekcie zwi´kszyç sprzeda˝. Nie bez znaczenia jest równie˝ fakt ratowania
popularnych wÊród konsumentów marek produktów przed ich znikni´ciem z rynku. „Pudliszki" S.A.
stanà si´ najwi´kszym producentem daƒ gotowych
i jednà z najsilniejszych firm spo˝ywczych w Polsce.
Mak.

PodkreÊliç nale˝y, ˝e rynek ten ma dla firmy
podstawowe znaczenie i z nim w∏aÊnie wiàzane sà
najwi´ksze perspektywy rozwoju.
WODZIS¸AW pozostaje równie˝ tradycyjnie producentem szerokiej gamy zup instant, koncentratów
deserów i dodatków piekarniczych. W tym segmencie rynkowymi przebojami sà wodzis∏awskie galaretki i kremowa Êmietanka b∏yskawiczna „Ânie˝ka".
21 grudnia 2000 CEP Pudliszki Holdings BV,
dzia∏ajàc w imieniu H.J. Heinz Company, naby∏ od
Kuchni Polskiej Dom Inwestycyjny wi´kszoÊciowe
pakiety akcji dwóch wiodàcych producentów daƒ
gotowych – Zak∏adów Przemys∏u Owocowo-Warz13

PRZED WIEKAMI
cie, potem w Kaliszu, a od 23 roku ˝ycia s∏u˝y Ojczyênie jako ˝o∏nierz.

Historia Pudliszek jako wielkopolskiej osady si´ga 1394 roku i jest zwiàzana z rycerzem W∏adys∏awa
IV - Marcinem Pudliszko herbu Habdank. Wielkim wojownikiem by∏ ów rycerz, skoro za wojenne zas∏ugi
otrzyma∏ od W∏adys∏awa IV ziemi´ mi´dzy wsià Kokoszki - obecnie wschodnia cz´Êç Pudliszek, a wsià
Adamowo - obecnie zachodnia cz´Êç Pudliszek.

Najpierw wst´puje do Legionów - walczy jako
ochotnik, a nast´pnie wst´puje do Gwardii Napoleona. W czasie wojny z Austrià zostaje adiutantem gen.
Fiszera. Po Raszynie zostaje podpu∏kownikiem i otrzymuje Legi´ Honorowà; w kraju pracuje w sztabie generalnym Ks. Józefa. W walkach pod Budziszynem i
Lipskiem, Morawski jest szefem sztabu Antoniego Su∏kowskiego i otrzymuje Krzy˝ Oficerski Legii Honorowej, a genera∏em zostaje w Królestwie Kongresowym.
Za udzia∏ w Powstaniu Listopadowym gen. Morawski
zostaje skazany na Syberi´, gdzie pozostaje przez 7 lat.

Obok Pudliszek zachowa∏y si´ Êlady grodziska z
X wieku, cmentarzysko z okresu cia∏opalnego, groby
kurhanowe. W 11 mogi∏ach znaleziono ozdoby i narz´dzia - bransolety, sierpy, szpile z okresu halsztackiego, tj. 700-400 lat przed naszà erà.
Osiad∏y tryb ˝ycia na tym terenie rozpocz´∏y rody
Awdaƒców pochodzàcych z Skandynawii, a potem Lelewitów.

Pudliszki nast´pnie przechodzà z ràk Morawskich
w r´ce ¸ubieƒskich - Józef ¸ubieƒski ˝eni si´ z córkà
dziedzica Pudliszek w 1823 r. (Józef by∏ najm∏odszym
synem Feliksa ¸ubieƒskiego - ówczesnego ministra finansów).

Historycy nie odnotowali kiedy zmar∏ Marcin Pudliszko i komu pozostawi∏ ziemi´, jednak ziemia ta
utrwali∏a w nazwie nazwisko pierwszego w∏aÊciciela,
zachowujàc miano PUDLISZKI.

Józef by∏ wszechstronnie wykszta∏cony - ukoƒczy∏
szko∏´ ogólnà, szko∏´ górniczà, rolniczà. Mia∏ talent literacki, pisa∏ wiele w ró˝nej tematyce - od melodramatu „˚NIWIARZE” po „˚YWOTY ÂWI¢TYCH”, czy
„OPIS PALESTYNY” - dzie∏a te po pierwszym wydaniu
nigdy nie zosta∏y wznowione.

Zachowa∏y si´ w koÊciele farnym w Krobi tablice
trumienne Andrzeja i Piotra Pudliszkowskich oraz Heleny Chojeƒskiej z domu Pudliszkowskiej (Andrzej i
Piotr zmarli w m∏odym wieku: Andrzej walczy∏ pod
królem W∏adys∏awem, zmar∏ na febr´ majàc 27 lat, a
Piotr walczy∏ pod Koniecpolskim, zmar∏ w maju 1657
r. majàc 29 lat).

¸ubieƒski by∏ organizatorem spotkania genera∏ów
- Ch∏apowskiego, Morawskiego, Umieƒskiego z Mickiewiczem w Pudliszkach, którego celem by∏o przygotowanie broni dla powstania (o tym spotkaniu wspomina Zofia Kossak w ksià˝ce „Dziedzictwo”).

W dokumentach pojawiajà si´ tylko nieliczne Êlady potwierdzajàce istnienie Pudliszek. Oto kilka przyk∏adów:

Rodzina ¸ubieƒskich dwukrotnie przyjmuje w Pudliszkach (w 1842 i 1846 roku) Cypriana Kamila Norwida, który w pa∏acu dla zgromadzonych przyjació∏ domu deklamuje swoje wiersze (Norwid przyjaêni∏ si´
z synem ¸ubieƒskich - W∏odzimierzem).

W 1407 r. historycy odnotowali Jana Gronowskiego z Pudliszek, a w 1408 r. - jego stryja Andrzeja.
W 1626 r. urodzi∏ si´ w Pudliszkach Jan Na∏´cz Gorzyƒski, który dowodzi∏ pu∏kiem Gwardii Królewskiej,
by∏ te˝ pos∏em Ziemi Wielkopolskiej w latach 16781680 oraz 1680-1685.

Józef ¸ubieƒski rozpoczyna w Pudliszkach histori´ przemys∏owego przetwórstwa spo˝ywczego.

W 1688 r. Andrzej Gostyƒski sprzedaje Pudliszki
Krzysztofowi Gorzeƒskiemu.

W 1847 roku zostaje uruchomiona jedna z pierwszych w Wielkopolsce cukrowni (zachowa∏y si´ w zbiorach autora dokumenty dotyczàce spisu maszyn i urzàdzeƒ tej cukrowni z 1862 roku - „INVENTARIUM”).

W po∏owie XVIII wieku odziedziczy∏ Pudliszki Andrzej Wilczyƒski, nast´pnie dzier˝awi a póêniej kupuje Wojciech Morawski.

Syn ¸ubieƒskich umiera bardzo m∏odo (1849), majàtek bankrutuje i przechodzi w r´ce jednego z cz∏onków hakaty - Hermana Kennemanna (zadaniem hakaty by∏ proces germanizacji terenów Wielkopolski).

W rodzinie Morawskich 2 kwietnia 1783 r. przychodzi na Êwiat w Pudliszkach Franciszek Morawski
- syn Wojciecha i Zofii Morawskiej-Szczanieckiej. Franciszek Morawski - póêniejszy genera∏, minister wojny,
ambasador, adiutant gen. Henryka Dàbrowskiego,
przyjaciel Napoleona, poeta - syn ziemi pudliszkowskiej by∏ wychowankiem szko∏y leszczyƒskiej. Nast´pnie ukoƒczy∏ nauki prawnicze, pracowa∏ we Frankfur-

www.nasza-wielkopolska.pl

Kennemann likwiduje w Pudliszkach cukrowni´
i uruchamia gorzelni´, która i wówczas przynosi∏a
wi´ksze dochody.

Fragmenty z historii Pudliszek
wybra∏a Dorota Ko∏odziejczyk
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KONIEC SAMODZIELNOÂCI
BANK ZACHODNI WCH¸ONÑ¸ WBK
za czasów trwania rzàdów solidarnoÊciowego Jerzego Buzka. Bank, Wy˝sza Szko∏a Oficerska nie sà
likwidowane, one sà przenoszone do innych
miast. I znowu wracajà czasy minione, gdzie o nas
decydowa∏ rzàd w Warszawie.

Rzeczpospolita: Nowy bank b´dzie si´ nazywa∏
Bank Zachodni WBK, a jego centralà b´dzie Wroc∏aw.
Wynika to z zapisów umowy prywatyzacyjnej Banku Zachodniego, gwarantujàcej zachowanie jego to˝samoÊci oraz uzgodnieƒ w sprawie po∏àczenia dokonanych z Ministerstwem Skarbu Paƒstwa. W umowie prywatyzacyjnej Banku Zachodniego zapisano,
˝e jeÊli banki b´dà chcia∏y si´ po∏àczyç przed rokiem
2003, b´dà musia∏y uzyskaç akceptacj´ resortu skarbu. Fuzja ma nastàpiç w drodze przej´cia przez Bank
Zachodni majàtku WBK w zamian za akcje. Przed planowanym po∏àczeniem walory Banku Zachodniego
zostanà wprowadzone do publicznego obrotu, a potem trafià na gie∏d´, gdzie w notowaiach zastàpià papiery WBK. W nowym banku AIB b´dzie mia∏ oko∏o
70 procent akcji.

Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan
Ludwik Ratajczak

Po likwidacji Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, przyszed∏ czas na
WBK. ˚eby by∏o jeszcze ciekawiej, urz´dnik, czyli dyrektor Portów Lotniczych w Polsce, wystàpi∏ do prokuratora i chce zakazaç budowy lotniska na ¸awicy
w Poznaniu.
Wielkopolanie zapami´tajcie!
W 2000 roku rozpoczà∏ si´ rozbiór Wielkpolski i to

FUNDUSZ
MIESI¢CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

Szanowni Czytelnicy,
Czasopismo takie jak nasze mo˝e si´ ukazywaç tylko dzi´ki wsparciu finansowemu.
Tworzymy specjalny fundusz „Nasza Wielkopolska”,
który umo˝liwi z∏agodzenie skutków rosnàcych kosztów wydawniczych.
B¢DZIEMY WDZI¢CZNI INSTYTUCJOM, OSOBOM PRYWATNYM
ZA WP¸ATY NA NASZE KONTO:

BANK ÂLÑSKI SA Oddzia∏ w Poznaniu
61-823 Poznaƒ, ul. Piekary 7
nr r-ku: 1050 1520 220 6066 967
(Ruch Regionalny Wielkopolan - Fundusz „Nasza Wielkopolska”)
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EKSPERYMENTY
NA LUDZIACH
Henryk Szumielski

Nauka to dziedzina, dzi´ki której opisujemy rzeczywistoÊç. Naukowcom oczywiÊcie wydaje si´, ˝e
przede wszystkim rzeczywistoÊç badajà, a dopiero
potem jà opisujà. Jednak ka˝dy zwyk∏y cz∏owiek na
pierwszy rzut oka widzi, ˝e jest inaczej.

uda, powstanie socjalizm, albo komunizm. O ile bogaci b´dà rzàdzili umiej´tnie przy pomocy doÊç prostej metody kija i marchewki, to rozwinie si´ i
umocni kapitalizm. Kij to oczywiÊcie wojsko i policja, a marchewka to minimalna poprawa warunków ˝ycia i wspieranie wybranych. Na poczàtku kapitalizm poch∏ania wiele ofiar. Jest to wynik g∏odu,
wypadków przy pracy, strza∏ów wojska i policji.

Doskona∏ym przyk∏adem na to, ˝e Êwiat jest
opisywany i tworzony, a nie badany i odkrywany
jest znany ka˝demu fakt, ˝e w Êwietle badaƒ naukowych margaryna jest zdrowsza od mas∏a lub mas∏o jest zdrowsze od margaryny. Wszystko w zale˝noÊci od tego, kto bada, kiedy bada, kto mu badania zleci∏ i ile mu za ów opis zap∏acono. Wystarczy
˝yç dostatecznie d∏ugo, aby podobnych przyk∏adów
zgromadziç wystarczajàco du˝o i potem, spokojnie
g∏osiç to, co g∏osz´.

Kapitalizm - ustrój spo∏eczno-gospodarczy ∏àczàcy
Êrodki produkcji, nale˝àce do klasy kapitalistów, z
si∏à roboczà pracowników najemnych pozbawionych Êrodków produkcji, którego celem dzia∏alnoÊci gospodarczej jest zysk.
(S∏ownik wyrazów obcych - W. Kopaliƒski)
Z czasem co bardziej inteligentni spoÊród plebsu stanà si´ na tyle potrzebni, ˝e ich byt materialny wzroÊnie ponad dotychczasowy stan. Tak utworzy si´ klasa Êrednia.

Najmniej podatne na zafa∏szowanie sà eksperymenty naukowe, które – je˝eli eksperymentatorzy
sà uczciwi i dobrze je przygotujà – mówià wi´cej o
rzeczywistoÊci, ni˝ naj∏adniej sformu∏owane teorie.
Szczególnie jeÊli potem innym uda si´ je powtórzyç i uzyskaç takie same wyniki.

Eksperyment – socjalizm
Socjalizm, albo jak kto woli komunizm, powstaje jako odwrotny proces tworzenia si´ kapitalizmu.
Bierzemy 1000 osób, wÊród których jest 10 osób bogatych i rozdajemy ich majàtek wszystkim po równo. Najlepiej jest oczywiÊcie tych bogaczy zamordowaç, aby nie spiskowali i nie próbowali oderwaç tego, co im w∏aÊnie zabrano. Ju˝ na etapie pierwotnego podzia∏u dochodzi do naruszenia zasady
„wszystkim po równo”, bo ci, którzy sà najsilniejsi
i zdobyli w∏adz´ na swoim obszarze - zaczynajà braç
wi´cej ni˝ inni. Na dodatek, to oni zaczynajà decydowaç o tym kto, ile i czego ma dostaç. Tak rodzi
si´ pierwsza nierównoÊç spo∏eczna w ustroju z za∏o˝enia równym i sprawiedliwym dla wszystkich.
Pomiƒmy to jednak, jako ma∏o istotny szczegó∏, który tylko zaciemnia obraz ca∏oÊci. Zabrano wi´c tym
10-ciu i rozdano pozosta∏ym 990. OczywiÊcie nie
wszyscy potrafià, to co dostali, racjonalnie wykorzystaç. Wkrótce majà tyle samo, co mieli poprzednio, lub jeszcze mniej, bo w∏adza (ale nad kim, nad
wszystkimi, nad samym sobà, nad tà dziesiàtkà?)
uderzy∏a im do g∏owy i zacz´li zachowywaç si´ nieracjonalnie. Wszystkim ˝yje si´ coraz gorzej. Wszy-

Eksperyment - kapitalizm
Zróbmy wi´c eksperyment. Bierzemy tysiàc
osób o przeci´tnym statusie materialnym i wszystkim innym, tak˝e przeci´tnym. Izolujemy je na tyle, na ile si´ da i na ile mo˝na, aby zachowaç wi´zi
ze Êwiatem zewn´trznym w niezb´dnym zakresie,
a nast´pnie zabierzemy prawie wszystko 990 z nich
i dajemy to pozosta∏ym. W szybkim tempie status
materialny tej spo∏ecznoÊci mocno si´ zró˝nicuje.
Tych dziesi´ciu b´dzie wraz z up∏ywem czasu mia∏o coraz wi´cej, a pozostali b´dà ˝yli w n´dzy. Z czasem najbogatsi zacznà mieç za du˝o, zacznà wspieraç wybranych finansowo, ∏o˝yç na ich wykszta∏cenie, a wszystko po to, aby mogli lepiej pracowaç i
przynosiç nowe zyski swoim darczyƒcom. Darczyƒcy b´dà urzàdzali bale charytatywne, zak∏adali nowe firmy i dbali o to, aby nikt nie odebra∏ im w∏adzy. OczywiÊcie nie wszystkim b´dzie si´ to podoba∏o. Najbiedniejsi, najbardziej zdeterminowani
mogà si´ buntowaç, mogà próbowaç przejàç w∏adz´
i zabraç w∏aÊcicielom to, co majà. Je˝eli im si´ to
www.nasza-wielkopolska.pl
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mi, bo coraz trudniej b´dzie im owo bogactwo w
sensowny sposób wykorzystaç. Naj∏atwiej b´dzie
wspieraç ca∏à spo∏ecznoÊç, czyli robiç coÊ dla ogó∏u, i tak wytworzy si´ pewien rodzaj równoÊci i
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej.

scy majà po równo NIC. Trzeba wi´c wy∏oniç sformalizowanà elit´, która weêmie za pysk pozosta∏ych i zacznie wymuszaç produkcj´ dóbr. Innego
wyjÊcia nie ma, poniewa˝ nie ma ju˝ komu co zabraç. W∏adza ustanawia zasady ˝ycia spo∏ecznego.
Mówi co jest dobre, a co z∏e, co wolno, a czego nie
wolno. Przejmuje wi´c obowiàzki Pana Boga i sam
Bóg jako taki przestaje byç potrzebny, bo staje si´
konkurentem dla nowej elity. Elita mówi ludziom,
˝e sà wolni i oni przez pewien czas tak si´ czujà. Pami´tajà jeszcze przecie˝, ˝e w Êwi´tych pismach
jest napisane, ze cz∏owiek ma wolnà wol´. Nigdzie
natomiast nie napisano, ˝e cz∏owiek jest dobry. I ludzie wcale nie sà dobrzy. Im bardziej wolni si´ czujà, tym gorzej si´ zachowujà i stajà si´ coraz bardziej
êli. Na dodatek sami chcieliby sprawowaç w∏adz´,
bo widzà, ˝e ci, którzy rzàdzà majà lepiej ni˝ pozostali. W∏adza nie ma innego wyjÊcia, tylko stale musi zwi´kszaç iloÊç policji, aby ta pilnowa∏a interesów
w∏adzy, pod pozorem, ˝e dba o dobro ogó∏u.

W grupie „socjalistycznej" z czasem uda si´ wymusiç na ludziach po˝àdane zachowania i stopieƒ
zamo˝noÊci wszystkich tak˝e wzroÊnie. Nigdy jednak nie b´dzie tak wysoki, jak w drugiej grupie, bo
motywacje do pracy zawsze b´dà mniejsze, trzeba
b´dzie utrzymaç silne si∏y represyjne dla utrzymania porzàdku, a zagro˝enie przej´cia „socjalistów"
przez „kapitalistów" wytworzy koniecznoÊç kierowania znacznej iloÊci Êrodków na armi´, co w∏aÊnie
b´dzie jednà z podstawowych przyczyn relatywnie
niskiego stopnia zamo˝noÊci ludzi. OczywiÊcie „kapitaliÊci" tak˝e muszà mieç si´ czym broniç, ale poniewa˝ sà w stanie wyprodukowaç wi´cej, to nie
jest to tak odczuwalne, a na dodatek tam produkcja dla wojska jest motorem nap´dowym ca∏ej gospodarki.

Jak widzicie nasz eksperyment osiàga ten sam
punkt, w którym kiedyÊ znalaz∏a si´ grupa „kapitalistyczna", która na poczàtku tak˝e musia∏a u˝ywaç
wojska i policji, aby nie straciç tego co mia∏a. Socjalizm tak˝e wi´c na poczàtku swojej drogi wymaga
ofiar. Jest to spowodowane g∏ównie poprzez koniecznoÊç odpowiedniego wytresowania spo∏eczeƒstwa, aby zachowywa∏o si´ zgodnie z ustalonymi
zasadami i tak, jak chcà ci, którzy majà w∏adz´.

Nawet lustro Alicji mia∏o dwie
strony
A co b´dzie, je˝eli w jednej z grup dojdà do w∏adzy si∏y, które b´dà chcia∏y wcieliç u siebie idea∏y
drugiej strony? U „kapitalistów" b´dzie to paƒstwo
opiekuƒcze jeszcze bardziej wspierajàce ludzi materialnie, dajàce im jeszcze wi´cej swobody, a u „socjalistów"... narobi to wi´cej zamieszania.

Socjalizm - ogólna nazwa ró˝nych ruchów i teorii
spo∏. zmierzajàcych do zbudowania ustroju opartego na spo∏. w∏asnoÊci Êrodków produkcji i sprawiedliwym podziale dochodu narodowego.
(S∏ownik wyrazów obcych - W. Kopaliƒski)

Najistotniejsze w tym eksperymencie jest to, ˝e
obejmuje on jednoczeÊnie dwie grupy, dwa systemy ustrojowe: kapitalizm i socjalizm. Gdyby istnia∏
tylko jeden z nich, oboj´tnie który -„okres ofiar"
by∏by o wiele d∏u˝szy.

Je˝eli b´dziemy nasz eksperyment prowadzili
równolegle w obu grupach i damy im mo˝liwoÊç
wzajemnego kontaktowania si´, to szybko oka˝e
si´, ˝e zarówno jedni jak i drudzy b´dà chcieli wprowadziç swój ustrój w drugiej grupie. „KapitaliÊci",
bo widzà sporo taniej si∏y roboczej i surowce, których „socjaliÊci” nie potrafià zagospodarowaç. Grupa „socjalistów” natomiast dostrzega pon´tnà mo˝liwoÊç zagarni´cia tego, co „kapitaliÊci" wytworzyli i zgromadzili. Poza tym zakresem ich w∏adza mo˝e si´ mocno zwi´kszyç, a w tej grupie samo rzàdzenie jest wa˝nym dobrem.

W kapitalizmie dlatego, ˝e nie by∏oby praktycznych wzorców, do których robotnicy mogliby si´ odwo∏aç w swojej walce z kapitalistami, nie by∏oby
tak˝e nacisków zewn´trznych, w tym tak˝e presji
militarnej, co w po∏àczeniu z niezadowoleniem spo∏eczeƒstwa, stanowiç mog∏o realnà groêb´ zmiany
ustroju.
W socjalizmie zaÊ - tak˝e na skutek braku alternatywy -„okres ofiar" by∏by o wiele d∏u˝szy, a byç
mo˝e nawet by∏by to stan permanentny, okresowo
przeradzajàcy si´ w masakry spowodowane poprzez
si∏owe przejmowanie w∏adzy przez kolejne ekipy.

O ile eksperymentu nie przerwiemy i b´dzie on
trwa∏ dostatecznie d∏ugo, to w kapitalizmie poziom
˝ycia wszystkich wzroÊnie tak bardzo, ˝e ka˝dy, nawet najbardziej s∏aby cz∏onek spo∏ecznoÊci, b´dzie
w stanie zrealizowaç wi´kszoÊç swoich potrzeb.
OczywiÊcie najbogatsi b´dà mieli wi´cej, ale nikomu nie b´dzie to przeszkadza∏o, poza nimi samy-

To, ˝e istnia∏a alternatywa, by∏o kluczowym motorem przekszta∏ceƒ i rozwoju.
17

Zamieszanie

ludzkoÊci. Chocia˝ „socjalizm" prze˝ywa g∏´boki
kryzys w skali globalnej, a jego zasi´g gwa∏townie
si´ kurczy to jego likwidacja jeszcze nie nastàpi∏a.
Czy jeÊli do tego dojdzie, to b´dzie to dla ludzkoÊci korzystne czy nie? Trudno odpowiadaç na pytania dotyczàce przysz∏oÊci. Najbardziej kompetentni do udzielenia odpowiedzi sà futurolodzy lub fantaÊci.

˚yjemy w czasach, kiedy nie musimy gdybaç o
tym, co by si´ sta∏o, gdyby paƒstwo do tej pory „socjalistyczne" zacz´∏o przeobra˝aç si´ w paƒstwo „kapitalistyczne". Obserwujemy to ju˝ od kilkunastu
lat. Mamy jako pokolenie niepowtarzalnà, historycznà okazj´, aby to badaç, próbowaç zrozumieç,
a przynajmniej opisaç. Nasz eksperyment teoretycznie osiàgnà∏ stan, w którym mo˝emy si´ odwo∏aç
do rzeczywistoÊci - tu i teraz.

Czy Marks mia∏ racj´?
Bardziej na miejscu wydaje mi si´ pytanie o to,
czy Marks i Engels, którzy nakreÊlili wizj´ spo∏eczeƒstwa przysz∏oÊci, którà nazwali komunizmem,
mieli racj´ czy nie? Nim spróbujemy na to pytanie
odpowiedê, najpierw musimy ustaliç co rzeczywiÊcie Marks wraz ze swoim kapitalistycznym przyjacielem g∏osi∏. To wa˝ne, bo jeÊli b´dziemy opieraç
si´ o obiegowe sàdy i publicystyczne opinie, to oka˝e si´, ˝e dzie∏o Lenina przypisujemy Marksowi.
Nawet s∏ownikowe okreÊlenie komunizmu daleko odbiega od tego, co podczas licznych libacji wymyÊlili Karol i Fryderyk.

Wraz z rezygnacjà z dalszej budowy „socjalizmu"
koniecznoÊcià sta∏o si´ wytworzenie klasy kapitalistów. ProtoplaÊci tej grupy spo∏ecznej to „badylarze", „cinkciarze" i „prywaciarze", troch´ kamieniczników i resztki dawnych „ku∏aków". Do tej grupy
szybko do∏àczyli ludzie dawnego aparatu w∏adzy
oraz nowe elity polityczne, które z polityki szybko
zrobi∏y dochodowy interes. Potem zacz´li do∏àczaç
inni. Jednostki szczególnie inteligentne, a cz´sto
po prostu tylko mocno cwane, wchodzà w nowo
tworzone - cz´sto specjalnie na t´ okazj´ - synekury
w postaci cz∏onkostwa w Radach Nadzorczych, w
Kasach Chorych, w rozdzielnictwie koncesji. JeÊli
ju˝ nie mo˝na inaczej, to trzeba zdobyç fortun´ chocia˝by poprzez wysokà odpraw´ za odejÊcie ze stanowiska, które zaj´∏o si´ przede wszystkim dlatego, aby mo˝na je by∏o - w spo∏ecznie kosztowny
sposób - opuÊciç.

Komunizm - ideologia i kierunek rewolucyjnego ruchu robotniczego, oparte na marksizmie-leninizmie; (k. Utopijny) w XVI-XIX w. projekty idealnej org. spo∏eczeƒstwa egalitarnego, majàce charakter utopii spo∏.
(S∏ownik wyrazów obcych - W. Kopaliƒski)

„Socjalizm” upad∏ na skutek wielkiego niezadowolenia spo∏ecznego. Gdyby nie by∏o drugiego
ustroju, wzorca do porównaƒ, trwa∏by jeszcze. Gdyby nie by∏o drugiego ustroju i wsparcia, jakiego
udziela∏ rozgoryczonym ludziom, nie tylko materialnego, ale tak˝e politycznego - z zawsze obecnym,
chocia˝ g∏´boko ukrytym aspektem militarnym „socjalizm” w Polsce istnia∏by nadal.

Czytelnik pewnie ju˝ si´ zorientowa∏, ˝e opisywany, hipotetyczny eksperyment na tysiàcosobowej grupie jest realizowany naprawd´. Tylko nie
przez ludzi, lecz na ludziach, i nie na tysiàcu osób,
lecz na milionach. Realizuje go przyroda.
Marks postawi∏ nast´pujàce tezy:
1. Komunizm powstanie wtedy, kiedy nie b´dzie ju˝ paƒstw, kiedy granice nie b´dà dzieli∏y ludzi. Marks ˝y∏ w latach 1818-1883. Pomimo, ˝e ju˝
grubo ponad 100 lat, to nadal nie jest to ten czas,
w którym móg∏by zapanowaç ustrój przewidywany
przez Marksa. Mo˝na dopatrzyç si´ pewnych przes∏anek jego powstania w przysz∏oÊci. Stany Zjednoczone majà ju˝ 51 stanów, kraje europejskie ∏àczà
si´ w ramach UE, wielkie korporacje mi´dzynarodowe dawno ju˝ dzia∏ajà na ró˝nych obszarach, bez
wzgl´du na to jakie paƒstwa je zajmujà. Wszystko
wskazuje na to, ˝e teza Marksa, i˝ w przysz∏oÊci
Êwiat pozbawiony b´dzie granic paƒstwowych jest
prawdziwa.

Czy to pytanie ma sens?
Teraz niezadowolenie spo∏eczne jest wystarczajàco du˝e, aby mia∏o sens pytanie - czy warto by∏o? Pytanie jest interesujàce z punktu widzenia ludzi, którzy ˝yjà w Polsce obecnie. Nie ma jednak
˝adnego sensu z perspektywy naszego eksperymentu. Przemiany ustrojowe zachodzà bardzo wolno.
Nawet teraz, kiedy Êwiat przyspieszy∏ gwa∏townie
we wszystkich sferach ludzkiej aktywnoÊci. Pytanie czy warto likwidowaç „socjalizm" i pozostawiaç
jako monopolist´ „kapitalizm", ale nie z punktu widzenia obecnie ˝yjàcych, lecz raczej z punktu widzenia obserwatora zjawisk spo∏ecznych i procesów
historycznych, jest bardzo istotne. Takie pytanie
ma g∏´boki sens, bo jest to pytanie o dalszy rozwój
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2. Komunizm powstanie wtedy, kiedy rozwój
si∏ wytwórczych b´dzie tak du˝y, ˝e praca zacznie
byç przyjemnoÊcià, po˝àdanym dobrem, bo wi´k18
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szoÊç najtrudniejszych i najmniej wdzi´cznych prac
wykonywaç b´dà maszyny. Dzisiaj to jeszcze nie
jest ten okres, ale ju˝ teraz mo˝na dostrzec, ze maszyny wypierajà ludzi, ˝e sà fabryki, które pracujà
z minimalnym udzia∏em cz∏owieka, np. wielkie,
nowoczesne linie monta˝owe samochodów. Wed∏ug niektórych wspó∏czesnych futurologów ludzie
bardzo bogaci b´dà p∏acili za to, ˝e b´dà mogli pracowaç. W wielu krajach ju˝ istnieje du˝e bezrobocie, co nie jest tylko objawem stagnacji w gospodarce, ale tak˝e poÊrednio wynikiem zautomatyzowania produkcji i w∏àczeniem do wykonywania wielu prac komputerów.

kurencyjnego wobec kapitalizmu. Dzi´ki temu przyÊpieszeniu uleg∏o przekszta∏canie si´ „kapitalizmu
dla kapitalistów” w „kapitalizm dla ludzi”.
Komunizm

Poj´cie „komunizm” - ukszta∏towane poprzez
leninowskà praktyk´ - wesz∏o do potocznego obiegu i dzisiaj pod s∏owem tym rozumiemy: dzielenie
biedy, równanie do najgorszych, stawianie si∏y ponad intelekt, zastàpienie poj´ç „ludzie”, „cz∏owiek”
przez „masy”, brak motywacji do pracy, niska wydajnoÊç, agresywna ekspansja na zewnàtrz. Ten jednostronnie negatywny osàd nie jest wcale równowa˝ony przez powszechnà edukacj´, brak bezrobocia czy poczucie bezpieczeƒstwa socjalnego.

Rola W∏odka Uljanowa pieszczotliwie zwanego Leninem

Dla obecnie ˝yjàcych s∏owo „komunizm" ma tak
samo z∏à konotacj´, jakà na poczàtku kapitalizmu
dla ówczeÊnie ˝yjàcych mia∏o s∏owo „kapitalizm".

Lenin przeczyta∏ dzie∏a Marksa, a poniewa˝ przeczyta∏ tak˝e inne ksià˝ki, to szybko doszed∏ do wniosku, ˝e mo˝na w ciàgu kilku lat doprowadziç ludzkoÊç do etapu, na którym znajdzie si´ dopiero za lat
kilkaset, a mo˝e jeszcze póêniej. Lenin przy∏o˝y∏ pistolet do pleców Ewolucji. Tak powsta∏a Rewolucja.
Tak zrodzi∏ si´ ustrój nazwany potem komunizmem
lub socjalizmem. OczywiÊcie, nie o takim komunizmie pisa∏ Karol Marks i Fryderyk Engels.

Dzisiaj na szcz´Êcie nie toczà si´ ci´˝kie, ideologiczne dyskusje o wy˝szoÊci jednej klasy nad drugà. Nie trzeba deklarowaç g∏oÊno swojej „wiary" lub
„niewiary". Nie ma potrzeby odwo∏ywania si´ do
oficjalnie zadekretowanych autorytetów. MyÊleç,
zadawaç pytania, zastanawiaç si´ - warto zawsze.
Henryk Szumielski - 19 grudnia 2000.

Jedynà - lecz byç mo˝e bardzo istotnà - zas∏ugà
Lenina jest to, ˝e stworzy∏ podstawy ustroju kon-

Pomniki?
Pomys∏ zbudowania pomnika Waszyngtona pojawi∏ si´ wkrótce po Êmierci pierwszego prezydenta USA. Ale musia∏o minàç 101 lat, zanim go ods∏oni´to. Jeszcze wi´cej, bo 117 lat, up∏yn´∏o od projektu do realizacji Jefferson – memorial. Historia
zna tak˝e liczne przyk∏ady odwrotne, gdy pomnik
stawiano postaciom ˝yjàcym: tyranom (jak Stalin).

na Ukrainie; podobnie w Kambod˝y, w Chinach,
w Serbii.
Wyobra˝amy sobie spo∏eczeƒstwa Zachodu – jak
Francja albo Wielka Brytania – dyskutujàce nad upami´tnieniem w centrum Londynu czy Pary˝a cierpieƒ, jakie te imperia kolonialne zada∏y podbitym
narodom. Holocaust by∏ wyjàtkowy, ale te˝ jego wyjàtkowoÊç nie podwa˝a w koƒcu cierpieƒ Indian,
wi´êniów gu∏agów, „kambod˝aƒskich pól Êmierci",
g∏odu na Ukrainie. Tak dziÊ piszà Niemcy.

Redakcja: te˝ za ˝ycia stawiano pomniki Józefowi Pi∏sudskiemu.
W Niemczech toczy si´ dyskusja od lat, czy w
Berlinie wybudowaç pomnik Holocaust – Mahnmal. Debata trwa, inni mówià, ˝e si´ zaczyna –
i ˝e spór oka˝e si´ niemal historià bez koƒca.

Czas mija, przychodzi m∏ode pokolenie, ono odrzuca tradycyjne pomniki – a w∏aÊciwie wszelkie pomniki – jako form´ wyrazu pami´ci zbiorowej. M∏odzi Niemcy uzasadniali to tym, ˝e pomnik to forma
sztuki autorytatywnej, tworzonej przez paƒstwo dla
w∏asnych celów. Czas poka˝e czy Niemcy ˚ydom w
Berlinie taki pomnik Holocaustu postawià?
Te informacje zaczerpn´liÊmy z Êwietnego artyku∏u: "Pami´taç – Ale jak?", Wojciech Pi´ciak –
Kraków Przeglàd Zachodni nr 4/297

Je˝eli taki pomnik powstanie, to Niemcy wkroczà tu na teren zupe∏nie nowy w skali Êwiatowej.
Uwzgl´dniajàc wszystkie proporcje, wyobra˝amy sobie debat´ w USA np. nad pomnikiem eksterminacji Indian, w Rosji nad pomnikiem 60 mln
ofiar komunizmu lub kilku milionów ofiar g∏odu
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szeniem ramion. Nie te czasy, nie ta epoka. Ten
tekst, w zestawieniu z dzisiejszym post´pem wiedzy, jest ogl´dnie mówiàc anachroniczny, choç
istotnie, stanowi doskona∏e êród∏o - ale do realiów
emocjonalnych roku 1926. Zaczynajàc od tytu∏u,
dla Marsza∏ka obraêliwego, poprzez treÊç pe∏nà
przeinaczeƒ, insynuacji i przek∏amaƒ - a˝ po fakt
dos∏ownego przedruku po kilkudziesi´ciu latach,
co wymaga komentarza i wyjaÊnieƒ.

OczywiÊcie nie chodzi o marsza∏ka Sejmiku
Wielkopolskiego, lecz o wojskowego - konkretnie
Józefa Pi∏sudskiego. W 22 numerze „Naszej Wielkopolski" mogliÊmy przeczytaç przedruk wypowiedzi Maksymiliana Lewart - Skwarcza „Wróg odrodzenia Polski", z 1926 roku. Dosta∏o si´ Pi∏sudskiemu tak˝e w artykule wst´pnym Redaktora. Do
kompletu nie mo˝e wi´c zabraknàç wypowiedzi
historyka. Zdawa∏oby si´, ˝e skoro od Êmierci
Marsza∏ka min´∏o ju˝ 65 lat, ocena tego cz∏owieka, jego zas∏ug i postawy powinna byç wywa˝onà
refleksjà przedstawiajàcà sylwetk´ Pi∏sudskiego
na tle epoki, panujàcych wtedy stosunków spo∏ecznych i politycznych - wreszcie realiów politycznych w jakich znalaz∏a si´ Polska w latach 1918 1935. Zdawa∏oby si´...

A˝ do 1917 roku w Wielkopolsce Pi∏sudski by∏
osobà prawie nieznanà, traktowanà podejrzliwie i
nieufnie: by∏y socjalista, wojskowy samouk (a tutaj nigdy za amatorszczyznà nie przepadano), z nie
do koƒca uregulowanymi sprawami rodzinnymi,
majàcy niegdysiejsze powiàzania z wywiadem austro – w´gierskim, raczej nie nadawa∏ si´ na bohatera snów mieszkaƒca znad Warty i Obry. Dopiero uwi´zienie go przez Niemców w twierdzy magdeburskiej uczyni∏o z niego bohatera ogólnonarodowego, a poznaƒscy dzia∏acze Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego z Wincentym Wierzejewskim na czele, w 1918 roku opracowali plan
jego uwolnienia. Z wi´zienia Pi∏sudski wyszed∏ za
cen´ zobowiàzania si´ do nie poruszania kwestii
ziem zaboru pruskiego. Dzi´ki temu znalaz∏ si´ w
Warszawie i ju˝ 15 grudnia zerwa∏ stosunki dyplomatyczne z Berlinem.

Tymczasem pomimo burzliwych przemian,
przesuni´cia pokoleƒ i zmiany gradacji wartoÊci,
mity i slogany wcià˝ od˝ywajà, nawet z zadziwiajàcymi emocjami. Wcià˝ króluje nonsensowne has∏o o powstaniu wielkopolskim lat 1918 - 1919 jako jedynym zwyci´skim czynie Polaków czasu rozbiorów, kwitnie te˝ mit Pi∏sudskiego - wroga Wielkopolski. Jak wi´c nale˝y widzieç te sprawy dzisiaj?
Przede wszystkim mniej emocjonalnie, bardziej rzeczowo. Co by∏o dobre kilkadziesiàt lat temu, dziÊ jest ju˝ anachronizmem. A jednak w listopadzie 1999 roku, w audycji Radia Merkury na
ten temat, w g∏osach s∏uchaczy przewa˝a∏ utarty
slogan, gniewnie zareagowano na ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej poÊwi´conej Pi∏sudskiemu, ods∏oni´tej na wie˝y zamku cesarskiego przy Âw.
Marcinie i na specjalny dodatek „G∏osu Wielkopolskiego". Choç trzeba przyznaç, nie by∏a to ju˝ tak
zajad∏a agitacja jak w artykule M. Lewart – Skwarcza, napisanym na fali nastrojów wywo∏anych zamachem majowym, gdzie wyraênie pobrzmiewajà tony, jakie towarzyszy∏y kampanii skierowanej
w 1922 roku wobec Gabriela Narutowicza; jak wiadomo, w koƒcu dosz∏o wtedy do zbrodni na osobie pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. DziÊ
taki tekst nale˝y przyjàç z dystansem, a niektóre
sformu∏owania wypada skwitowaç jedynie wzru-
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Nie móg∏ poruszaç (przynajmniej) oficjalnie
sprawy Wielkopolski, gdy˝ a˝ do 28 czerwca 1919
roku, czyli podpisania traktatu wersalskiego, ziemie te wcià˝ by∏y cz´Êcià Niemiec i Warszawa czyni∏a wszystko, by w oczach aliantów uniknàç posàdzania o tworzenie faktów dokonanych. Ale Belweder doskonale wiedzia∏, co si´ tu dzia∏o, a poznaƒscy peowiacy regularnie odwiedzali Warszaw´, choç dzia∏ali samodzielnie. Nieprzypadkowo
szefem sztabu Stanis∏awa Taczaka po wybuchu powstania by∏ pi∏sudczyk, pp∏k. Julian Stachiewicz...
Mimo wszystko odwa˝ono si´ wyznaczyç w Wielkopolsce obwody do wyborów do Sejmu Ustawodawczego - jeszcze przed podpisaniem pokoju w
Wersalu. I wreszcie dziesiàtki oficerów, którzy za
swym dowódcà, gen. Józefem Dowbor - MuÊnickim od stycznia 1919 r. przybywali do Poznania.
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Dok∏adne przedstawienie racji politycznych
Pi∏sudskiego w latach 1918 - 1919 wymaga∏oby
osobnego opracowania, które pozwoli∏oby widzieç
sprawy kraju z dystansem i rzeczowo. W przypomnianej ju˝ audycji radiowej ze strony s∏uchacza
pad∏o wreszcie nieÊmiertelne pytanie: „Co Pi∏sudski zrobi∏ dla Wielkopolski, za co mamy go szanowaç?". Otó˝ biada politykowi, który oceniany jest
miarà zas∏ug dla tego czy innego regionu, miasta
czy partii politycznej. Klas´ dzia∏acza paƒstwowego poznaje si´ po umiej´tnoÊci oglàdania Polski jako ca∏oÊci, choç zró˝nicowanej, bez sympatii czy
uprzedzeƒ, wrogoÊci czy sentymentu. On s∏u˝y
Polsce, nie Poznaniowi, Krakowowi czy Warszawie.
Lokalny patriota mo˝e sobie pozwoliç na (skàdinàd chwalebny) partykularyzm, ale politykowi
szczebla centralnego czyniç tego nie wolno.

Takich przyk∏adów podaç mo˝na dziesiàtki, choç
ju˝ wtedy pojawi∏y si´ sygna∏y o wr´cz eksploatatorskim stosunku Warszawy do stolicy Wielkopolski. Apogeum tej sytuacji nadesz∏o jednak póêniej.
Organizatorem opozycji przeciwko Pi∏sudskiemu w Wielkopolsce sta∏a si´ wszechw∏adna tu endecja, która przeciwnika politycznego zacz´∏a
przedstawiaç jako wroga zas∏ugujàcego jedynie na
to, by go wszelkimi si∏ami t´piç, niszczyç, bez przebierania w Êrodkach. Jeszcze w paêdzierniku 1919
roku, podczas pierwszej wizyty w Poznaniu, Pi∏sudskiemu uda∏o si´ przekonaç cz´Êç elit politycznych Wielkopolski do swej osoby. Jeszcze w czasie wojny 1920 roku animozje st∏umiono, ale szybko wrogoÊç - i to demonstracyjna - od˝y∏a; ma∏o
kto wie, ˝e ni mniej ni wi´cej tylko ks. Stanis∏aw
Adamski, osoba wiece zas∏u˝ona, rzuci∏ Pi∏sudskiemu oszczercze oskar˝enie o zdrad´ narodowà.
Tymczasem Pi∏sudski ani razu w swych wystàpieniach nie wyrazi∏ si´ êle o Wielkopolanach; Kresy
wschodnie kocha∏, ale Wielkopolsk´ szanowa∏ i
czu∏ przed nià respekt. Najwi´cej na ten temat powiedzieç mogà Wielkopolanie - ˝o∏nierze z lat 1919
- 1920, szczególnie honorowani, odznaczani i wyró˝niani. Tymczasem w Poznaniu nie by∏o obelgi,
której by mu nie oszcz´dzono. To nie on si´ wypar∏ Wielkopolski, lecz tutejsza endecja nie ˝yczy∏a sobie jego w∏adzy i to ona ukszta∏towa∏a specyficznà mentalnoÊç obywateli regionu. Marsza∏kowi daleko by∏o do idea∏u, szczególne powody do
osobistych dramatów i rozterek przynios∏y wydarzenia tragicznego maja 1926 roku.

Bàdêmy jednak sprawiedliwi. Józef Pi∏sudski
ma w Poznaniu ulic´ swego imienia, tablic´ pamiàtkowà, niedawno te˝ pojawi∏a si´ inicjatywa
ods∏oni´cia jego pomnika. I dobrze. Ale w Poznaniu wczeÊniej powinien stanàç monument cz∏owieka równie zas∏u˝onego, dla Wielkopolski wr´cz
sztandarowego: Karola Marcinkowskiego. I to nie
zamiar uhonorowania Marsza∏ka pomnikiem powinien nas bulwersowaç, lecz odsuni´cie w nieokreÊlonà przysz∏oÊç uczczenia cz∏owieka, który
przewodzi∏ jednemu z najrozsàdniejszych ruchów
niepodleg∏oÊciowych w naszych dziejach. Najrozsàdniejszemu - i przede wszystkim skutecznemu.
I taki powinien byç kierunek ca∏ej polemiki.

Wojsko Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
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Kapitu∏a Nagrody Gospodarczej,
która dzia∏a przy Stowarzyszeniu RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN
przyzna∏a firmie Pudliszki S.A. grupa H.J. Heinz Company

KRYSZTA¸OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI
dla najlepszej firmy produkujàcej przetwory pomidorowe, dania gotowe
i przetwory warzywne w Polsce
Pudliszki zajmujà na polskim rynku miejsce niekwestionowanego lidera. W grudniu 2000 roku Pudliszki, dzia∏ajàc w imieniu H.J. Heinz Company, kupi∏y dwa wiodàce zak∏ady, które produkujà dania gotowe: Zak∏ad Owocowo-Warzywny „Mi´dzychód” S.A. oraz Zak∏ad Koncentratów Spo˝ywczych Wodzis∏aw Âlàski S.A.
W ten sposób Pudliszki S.A. sta∏y si´ najwi´kszym producentem daƒ gotowych i jednà z najsilniejszych firm
spo˝ywczych w Polsce. Sprzeda˝ Pudliszek za rok 2000 wynosi 159 mln PLN, Mi´dzychodu - 57 mln PLN,
Wodzis∏awia Âlàskiego - 45 mln PLN.
Ta fuzja trzech spó∏ek umo˝liwi obni˝yç koszty poprzez restrukturyzacj´ nowych dwóch zak∏adów, a to w
efekcie zwi´kszy sprzeda˝. DziÊ Pudliszki to nowy zak∏ad, Heinz do koƒca 2000 roku zainwestowa∏ 26 mln z∏otych, co pozwoli∏o umocniç pozycj´ na rynku.

KAPITU¸A UZASADNIA
Pudliszki to jeden z najstarszych polskich zak∏adów przetwórczych. W Pudliszkach zainstalowano najnowoczeÊniejsze technologicznie urzàdzenia najlepszych firm w Europie. Kupiono najnowoczeÊniejszà lini´ do
obróbki kukurydzy, wybudowano nowoczesnà lini´ do produkcji ketchupu. Wprowadzono sta∏e monitorowanie procesu produkcji i przygotowania wyrobu. A˝eby produkcja nie zanieczyszcza∏a Êrodowiska, wybudowano nowoczesnà oczyszczalni´ Êcieków, która s∏u˝y zak∏adowi i mieszkaƒcom okolicznych gmin (koszt 10 mln
z∏otych). Wybudowano nowà kot∏owi´ gazowo-olejowà likwidujàc w´glowà. Prowadzona jest te˝ wzorowa
gospodarka odpadami.
Najwa˝niejsza dla polskiego rolnictwa jest uprawa. Pudliszki skupujàc rocznie 40 ton warzyw z 37 gmin
dajà prac´ setkom gospodarstw rolnych.
Firma Pudliszki dysponuje nowoczesnym procesem produkcji przy u˝yciu najlepszych surowców i nowoczesnych maszyn. Nad ca∏oÊcià kontrol´ ma nowoczesne laboratorium, które w sposób ciàg∏y nadzoruje i kontroluje ca∏y proces produkcji. DziÊ Pudliszki to najlepsza firma w bran˝y spo˝ywczej w Polsce, jest wzorem
do naÊladowania.
Prezes Kapitu∏y Nagrody Gospodarczej

Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan

mgr Krzysztof Paw∏owski

mgr Ludwik Ratajczak

CZ¸ONKOWIE KAPITU¸Y NAGRODY GOSPODARCZEJ
• mgr Krzysztof Paw∏owski
- prezes zarzàdu Porty Lotnicze ¸awica w Poznaniu
• mgr Andrzej Wituski
- dyrektor Kredyt Banku PBI SA w Poznaniu,
d∏ugoletni prezydent Poznania
• mgr Ludwik Ratajczak
- prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan
Naczelny Redaktor „Naszej Wielkopolski”
• mgr Romuald Szperliƒski
- prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapita∏u
• Jan Kozio∏ek
- d∏ugoletni burmistrz Wolsztyna
radny sejmiku Wielkopolskiego
• dr Kazimierz Nadolny
- doradca podatkowy i bieg∏y sàdowy do spraw podatkowych
• prof. dr hab. Zbigniew Wierzbicki
- Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania - Warszawa

• prof. dr hab. Józef Orczyk
- rektor Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Koninie,
profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
• prof. dr hab. Witold Wielicki
- profesor Akademii Rolniczej
• dr Marian Król
- by∏y pose∏ i d∏ugoletni wojewoda poznaƒski,
prezes Wielkopolskiej Fundacji ˚ywnoÊciowej
• dr W∏odzimierz ¸´cki
- by∏y d∏ugoletni wojewoda poznaƒski
• mgr Zygmunt Andrzejak
- dyrektor Banku Âlàskiego w Poznaniu
• mgr Tomasz Bendlewski
- prezes zarzàdu TOTAL Grupa Consultingowa SA
• mgr in˝. Jakub Zawadka
- prezes zarzàdu Z∏oty Medal Andrzej Kasztelan
- prezes zarzàdu Silbudex - AEK

www.nasza-wielkopolska.pl
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Olechowski, P∏a˝yƒski i Tusk przedstawili program

PLATFORMA OBYWATELSKA
morzàdy terytorialne, stowarzyszenia, których jest
ponad 30 tys. i obywateli. Celem g∏ównym Ruchu
Obywatelskiego powinna byç odnowa parlamentu,
obecni pos∏owie ju˝ si´ narzàdzili, swoje pieniàdze
zarobili i reszt´ ˝ycia powinni przeznaczyç na pisanie pami´tników.

Program Platformy Obywatelskiej:
Gospodarka
- Wprowadzenie podatku liniowego przy jednoczesnym zwolnieniu z niego najni˝szych dochodów,
- zmiana kodeksu pracy tak, aby u∏atwia∏, a nie
utrudnia∏ zatrudnianie pracowników,
- zniesienie przepisów utrudniajàcych rozwój przedsi´biorstw, szczególnie ma∏ych i Êrednich.

Kilka uwag o parlamencie i samorzàdach. Tylko
nowy Sejm z nowymi ludêmi jest w stanie zlikwidowaç listy krajowe. Tego nie zrobi ˝adna partia polityczna. Lista krajowa to powrót do socjalizmu, gdzie
mo˝na kumpli, nieudaczników do Sejmu wprowadziç. Platforma, jak dojdzie do w∏adzy, musi obiecaç
samorzàdom w gminie, powiecie i województwie,
˝e najbli˝sze wybory odb´dà si´ zgodnie z ordynacjà wi´kszoÊciowà. Demokracja to wybór ludzi do
w∏adzy poprzez wybory a nie listy partyjne, które
promujà uk∏ady personalne i w∏asne interesy, a paƒstwo si´ nie liczy, nie mówiàc o obywatelach. Nale˝y powiedzieç i to wyraênie, tak jak to zrobili Czesi,
˝e w województwie zostanie powo∏any parlament,
który mo˝e si´ nazywaç Sejmikiem. Ale ten sejm wybierze wojewod´ i zarzàd, który b´dzie rzàdzi∏ województwem i zarazem wspó∏pracowa∏ z premierem
rzàdu centralnego. A marsza∏ek sejmiku ten mini
rzàd b´dzie kontrolowa∏. Skoƒczy si´ w województwie dwuw∏adza, która walczy o pieniàdze, przywileje i drogo nas kosztuje. W Êwiecie nasze rozwiàzanie jest po prostu poÊmiewiskiem. Znowu Polacy
nie umiejà nowoczeÊnie zorganizowaç paƒstwa. Prawo jest paƒstwowe, ale województwo mo˝e tworzyç
prawo regionalne, które nie jest konkurencyjne wobec prawa centralnego, ale s∏u˝y dla dobra regionów
Polski. Platforma musi rozliczyç ka˝dà gmin´, powiat i województwo z swoich dochodów i wydatków.
Tego nie wolno ukrywaç, to trzeba spo∏eczeƒstwu
pokazaç, która jednostka samorzàdu przynosi dochód, a która straty. Wtedy dowiemy si´, kto tak naprawd´ na Polsk´ pracuje, a kto tylko konsumuje.
Wtedy te˝ b´dzie ∏atwo staraç si´ o Êrodki pomocowe dla biedniejszych województw na rozwój, zaznaczam - nie na konsumpcj´. Zgadzamy si´ na wybory
bezpoÊrednie wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast. Tylko wojewod´ i marsza∏ka wybierze sejm regionalny. Czy za du˝o mamy radnych? W
gminie powinno byç 15-20 radnych, w powiecie nie
wi´cej. W miastach iloÊç radnych powinna zale˝eç
od wielkoÊci, od 20 do 40 radnych. B´dziemy z ca∏ych si∏ wspieraç Platform´, ale chcemy, ˝eby ona by∏a obywatelska.
Ludwik Ratajczak

Parlament i samorzàdy
- Likwidacja listy krajowej w wyborach do parlamentu,
- w przysz∏oÊci wprowadzenie wyborów wi´kszoÊciowych,
- ograniczenie immunitetu parlamentu,
- likwidacja jawnego i ukrytego finansowania partii
z pieni´dzy podatników,
- wprowadzenie bezpoÊrednich wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
- zmniejszenie liczby radnych,
- wprowadzenie konkursów jako jedynego sposobu
naboru pracowników do administracji paƒstwowej
i samorzàdowej,
- pokonanie korupcji przez rozerwanie solidarnoÊci
mi´dzy dajàcym a bioràcym, karanie tylko bioràcego ∏apówki.
Edukacja
- Zapewnienie wszystkim dzieciom dost´pu do dobrej szko∏y, podr´czników i drugiego Êniadania,
- zmniejszenie dramatycznych ró˝nic w dost´pie do
wykszta∏cenia na wsi i w mieÊcie.
WieÊ
- Modernizacja i restrukturyzacja polskiej wsi.
Dlaczego Platforma ?
Plaforma odniesie sukces wyborczy tylko wtedy,
gdy zrezygnuje z partii politycznych. Dobrze zrobiono, ˝e zrezygnowano z Gwi˝d˝a i jego kanapowej
partii Solidarni w Wyborach. Nie ma te˝ miejsca dla
Janusza Korwin-Mikke, bo to jest polityk, który nic
nowego do Platformy nie wniesie. Zaskoczeniem dla
mnie by∏o, ˝e na si∏´ przyciàga si´ do Ruchu Obywatelskiego SKL. Na szcz´Êcie Donald Tusk miejsca w
Ruchu Obywatelskim nie widzi dla Jana Marii Rokity, a on popar∏ AWS i to dla Ruchu jest dobre rozwiàzanie. DziÊ, nie tak jak za czasów komuny, nale˝y do partii politycznych tylko 2 do 3 % Polaków,
reszta czeka na sensowne zmiany, a tych obecne partie zwiàzkowe nie dadzà. Platforma Obywatelska,
jak sama nazwa wskazuje, powinna si´ oprzeç o sa23

MANIPULACJA
go nowych wyborów uzupe∏niajàcych do Sejmu
Ustawodawczego. Dyskusja nad wnioskiem toczy∏a
si´ przez kilka tygodni. Obawiali si´ silnej reprezentacji Wielkopolski w Sejmie, a˝ wreszcie 5 kwietnia
1919 roku uchwalono ustaw´ o przeprowadzeniu w
Wielkopolsce wyborów uzupe∏niajàcych, wyznaczajàc termin na 1 czerwca 1919 roku.

"Pi∏sudski dekretem z 28 listopada 1919 roku
zapowiedzia∏ przeprowadzenie w dniu 26 stycznia
1919 roku wyborów do Sejmu Ustawodawczego na
wszystkich ziemiach polskich. Na obszarze zaboru
pruskiego przewidziano utworzenie 11 okr´gów
wyborczych i wybór 112 pos∏ów. Ale rzàd Prus i Niemiec z∏o˝y∏ jednak kategoryczny Protest przeciw
wyborom do konstytuanty polskiej".

W tym okresie Pi∏sudskiemu nie zale˝a∏o na
Wielkopolsce, obawia∏ si´ konfliktu zbrojnego z Rzeszà. Choç podejmowa∏ ró˝nego rodzaju kroki Êwiadczàce o jego zainteresowaniu sytuacjà w Wielkopolsce, nigdy nie udzieli∏ ˝adnej konkretnej pomocy dla
powstaƒców. DziÊ potwierdzi∏o to te˝ wielu historyków, ˝e posy∏ani przez niego do Poznania oficerowie
otrzymywali zadania wywiezienia z wyzwolonych
terenów Wielkopolski zdobytego przez powstaƒców
sprz´tu wojskowego, koni, umundurowania, amunicji itp.

Wielkopolanie widzàc, ˝e rzàd w Warszawie liczy si´ przewa˝nie z protestem Prus i Rzeszy zaproponowali, by w Sejmie Ustawodawczym wzi´li
udzia∏ pos∏owie do Sejmu Dzielnicowego Wielkopolski. "Koncepcji tej nie chcieli przyjàç przedstawiciele lewicy, którzy rzàdzili w Warszawie. Dlatego po
d∏ugotrwa∏ych dyskusjach podj´to decyzj´, ˝e ziemie zaboru pruskiego w Sejmie b´dà reprezentowali pos∏owie polscy do sejmu pruskiego i parlamentu
Rzeszy, wybierani w ostatnich wyborach przed wybuchem wojny. By∏a to sytuacja bardzo niekorzystna dla Wielkopolan, ale ˝eby nie byli wy∏àczeni z
prac w Sejmie, musieli zgodziç si´ na ten uk∏ad. Pi∏sudskiemu by∏o to na r´k´ i natychmiast 7 lutego
ukaza∏ si´ dekret Naczelnika Paƒstwa przyznajàcy
tylko 16 by∏ym pos∏om do parlamentu Rzeszy te same prawa".

Rzàd lokalny dzia∏a∏ sprawnie. Wydzia∏ Wojskowy rozbudowano w Lokalne Ministerstwo Wojny. W
dniu 4 kwietnia Roszewskiego awansowano do stopnia genera∏a podporucznika, przeciwstawiajàc go w
pewnym sensie Dowborowi MuÊnickiemu - dowódcy powstania. Rzàd zaczà∏ wydawaç „Tygodnik Urz´dowy", gdzie zamieszczano rozporzàdzenia. Dzia∏alnoÊç rzàdu wielkopolskiego czeka nadal na opracowanie. To ten rzàd powo∏a∏ Uniwersytet Poznaƒski,
mimo wielokrotnego sprzeciwu, w minionych wiekach, Krakowa, Warszawy. A sytuacja w tym czasie
wymaga∏a podejmowania decyzji. Delegacja z Lwowa pomija wszystkie miasta i prosto jedzie do Poznania i prosi o pomoc. W dniu 8 marca do Poznania przyby∏ Premier Paderewski, który konferowa∏ z
politykami poznaƒskimi g∏ównie w sprawie zorganizowania odsieczy dla Lwowa. Pomoc zosta∏a udzielona, dziÊ ju˝ nikt nie pami´ta o wspania∏ej postawie wojska wielkopolskiego. Ale sytuacja na wschodzie by∏a z∏a. Paderewski prosi Wielkopolan o wojsko, które jest tak potrzebne na wschodzie.

W tej sytuacji reprezentacja Wielkopolski w Sejmie Ustawodawczym by∏a bardzo s∏aba. Pos∏owie z
rozwini´tych gospodarczo obszarów przysz∏ej by∏ej
II Rzeczypospolitej niewielki mieli wp∏yw na tworzenie zr´bów odrodzonej paƒstwowoÊci.
Nawet udane Powstanie Wielkopolskie nie zmieni∏o ustaleƒ i nadal Warszawa sprzeciwi∏a si´ reprezentacji 112 pos∏ów wybieranych do Sejmu Dzielnicowego. Mimo ˝e Wielkopolan by∏o tak ma∏o, autorytet w Sejmie mieli wielki. Marsza∏kiem seniorem,
który przewodniczy∏ pierwszemu posiedzeniu sejmu by∏ konserwatysta wielkopolski ksià˝´ Ferdynand Radziwi∏∏, a marsza∏kiem rzeczywistym Sejmu
Ustawodawczego wybrano dzia∏acza endecji poznaƒskiej - pos∏a Wojciecha Tràmpczyƒskiego. Pe∏ni∏ on
tak˝e obowiàzki naczelnego prezesa prowincji poznaƒskiej.

Korfanty 25 maja w imieniu komisariatu NRL
oficjalnym pismem przekaza∏ Pi∏sudskiemu starannie izolowanà dotàd od jego wp∏ywów armi´. OddaliÊmy ojczyênie najdro˝szy skarb jaki posiadamy, synów Wielkopolski, Prus i Âlàska. Armia zorganizowana przez pierwszego dowódc´ powstania majora
Stanis∏awa Taczaka i nast´pnego dowódc´ genera∏a
Józefa Dowbora MuÊnickiego by∏a chlubà Wielkopolski. Przekazanie armii odby∏o si´ po cichu w Ostrowie.

Wojciech Korfanty nie pogodzi∏ si´ z istniejàcà
sytuacjà i 14 lutego na posiedzeniu Sejmu wróci∏ do
sprawy pe∏nej reprezentacji zaboru pruskiego i domaga∏ si´ powo∏ania pozosta∏ych 71 cz∏onków Narodowej Rady Ludowej. Wniosek ten zwalcza∏a lewica sejmowa, której przedstawiciel Daszyƒski proponowa∏ przeprowadzenie na terenie zaboru pruskiewww.nasza-wielkopolska.pl
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Wielkopolski Rzàd Narodowy umiej´tnie zorganizowa∏ Wielkopolsk´ w nowoczesne Paƒstwo Obywatelskie, które Êwietnie zda∏o w tych trudnych
dniach egzamin. Dlatego taki wynik wyborów to zupe∏na kl´ska socjalistów. DziÊ wielu si´ dziwi, ˝e tak
szybko powsta∏a Konstytucja II Rzeczpospolitej, ale
zapominajà, ˝e w Poznaƒskiem dzia∏a∏ Êwietnie samorzàd w gminie, powiecie i województwie. A Wielkopolanie nad konstytucjà pracowali ju˝ wiele lat.
Ludwik Ratajczak, Marek Zaradniak
Warszawa 9.11.92
Na podstawie: Dziennika Polskiego Sejmu Dzielnicowego z 1918 r. oraz prasy poznaƒskiej z tamtego
okresu. Materia∏y sà w∏asnoÊcià autorów.
"Wielkopolanin" Str. 8 Grudzieƒ 1993

Akt ostatni to wybory do sejmu Ustawodawczego w dn. 1 czerwca 1919 r.
Obszar Wielkiego Ksi´stwa Poznaƒskiego podzielono mocà tej˝e ustawy na cztery okr´gi wyborcze:
okr´g mogileƒski, gnieênieƒski poznaƒski, ostrowski - razem 42 pos∏ów.
Na list´ Zjednoczonych Stronnictw Narodowych
pad∏o 421 021 (97,04%) g∏osów,
- na list´ PPS - 10 347 (2,38%)
- na inne listy - 2 478 (0,68%).
Wynik g∏osowania mia∏ powa˝ne znaczenie polityczne.

˚YCZENIA ÂWIÑTECZNE
DO NASZEJ WIELKOPOLSKI PRZYS¸ALI
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Józef Dowbór – MuÊnicki (1867 – 1937)
dowódca powstania Wielkopolskiego
Pierwszym dowódcà powstania by∏ Genera∏ Stanis∏aw Taczak, a od 8 stycznia 1919 Genera∏ Dowbór
przyjmuje dowództwo powstania.

go i patriotycznego wychowania narodu. Projektant
Europy niepodleg∏ych ojczyzn.
Usuni´ty zupe∏nie od w∏adzy, tylko dlatego, ˝e od
poczàtku krytykowa∏ J. Pi∏sudskiego i jako jedyny polityk z Warszawy mia∏ wizj´ nowoczesnej Polski, by∏
przeciwny opieraniu Polski o ziemie Litwy, Ukrainy
i Bia∏orusi.

W wyniku ogromnej pracy genera∏a Dowbora i jego sztabu, Armia Wielkopolska, jednolicie umundurowana i dobrze uzbrojona, liczy∏a przesz∏o 100 tys.
˝o∏nierzy.
25 maja Komisariat Rzàdu Wielkopolski og∏osi∏
deklaracj´ zgody na podporzàdkowanie Armii Wielkopolskiej Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego. Do Kalisza przyjecha∏ Józef Pi∏sudski i w obecnoÊci gen. Józefa Dowbora-MuÊnickiego i gen. Józefa Halera przekazano Wojsko Wielkopolskie Naczelnikowi
Józefowi Pi∏sudskiemu. Tak wi´c pod wzgl´dem operacyjnym samodzielnoÊç wojsk poznaƒskich zosta∏a
zlikwidowana, a tym samym przekreÊlona zosta∏a definitywnie, piel´gnowana przez d∏ugi czas w Poznaniu, budowa paƒstwa w oparciu o Wielkopolsk´ z stolicà w Poznaniu. Zrobiono to po cichu w Kaliszu, bano si´ to zrobiç w Poznaniu. A genera∏ Dowbór, po
raz drugi w niepodleg∏ej Polsce, zosta∏ odsuni´ty na
boczny tor, bo J. Pi∏sudski ba∏ si´ jego wiedzy, a konkurentów usuwa∏. Genera∏ osiad∏ w majàtku w Lusowie ko∏o Poznania.

Nie by∏o dla niego miejsca w Warszawie, dlatego
osiedli∏ si´ w Wielkopolsce.
Stanis∏aw Rozwadowski
PisaliÊmy w Naszej Wielkopolsce o manewrach
Wojska Polskiego w 1925 roku, wtedy J. Pi∏sudski, nie
bra∏ udzia∏u w ˝yciu politycznym Polski, odsunà∏ si´.
Tymi manewrami dowodzi∏ gen. Rozwadowski i gen.
Sikorski.
To wtedy powiedziano, koniec z armià konnà,
wojsko musi byç wspierane przez lotnictwo oraz wozy pancerne – czo∏gi. Po zamachu majowym 1926 r.,
gdy do w∏adzy doszed∏ Pi∏sudski wszyscy g∏oÊni organizatorzy manewrów 1925 r. przestali mieç jakikolwiek wp∏yw na armi´. Gen. W. Sikorski zosta∏ w 1928
r. oddany do dyspozycji ministra spraw wojskowych
i w tym stanie przebywa∏ a˝ do 1939 r. Gdy w Pary˝u tworzy∏ rzàd, odsunà∏ Pi∏sudczyków od w∏adzy.
Wed∏ug nas by∏a to zemsta szkodliwa, bo os∏abia∏a
nasza pozycj´ na Zachodzie. Gen. Stanis∏aw Haller w
1926 r. przeszed∏ w stan spoczynku. Równie dramatycznie potoczy∏y si´ losy gen. T. Rozwadowskiego.
Po zamachu majowym zosta∏ aresztowany i ponad rok
przebywa∏ w wi´zieniu na Antakolu w Wilnie. Ci´˝ki pobyt w wi´zieniu zrujnowa∏ mu zdrowie. W rok
póêniej zmar∏ na chorob´, której objawów nie umia∏
rozpoznaç ˝aden z leczàcych go lekarzy. W Êrodowisku osób mu najbli˝szych oraz kolegów z wojska krà˝y∏a pog∏oska, ˝e genera∏ by∏ podtruwany w wi´zieniu. Jest udowodnione, ˝e w∏adze wojskowe nie zgodzi∏y si´ na sekcj´ zw∏ok. Dlaczego si´ bali sekcji
zw∏ok?

Stanis∏aw Taczak
SzeÊç lat póêniej, podczas zamachu majowego Józefa Pi∏sudskiego, Genera∏ Dowbór – MuÊnicki po raz
kolejny wystàpi∏ przeciw Pi∏sudskiemu. Nie tylko on,
bo genera∏ Stanis∏aw Taczak jako lojalny poddany Rzeczypospolitej ze swojà dywizjà uda∏ si´ do Warszawy,
by broniç Prezydenta Stanis∏awa Wojciechowskiego.
Kolejarze rozkr´cili tory i Stanis∏aw Taczak do Warszawy nie dotar∏. Pi∏sudski dobrze zapami´ta∏, kogo
broni∏ gen. Taczak, za kar´ z Gniezna przenosi go do
Lublina, a w 1930 roku, gdy Genera∏ mia∏ 56 lat, Pi∏sudski przenosi go na przedwczesnà emerytur´. Pi∏sudski by∏ zadowolony, bo usunà∏ genera∏ów, którzy
dowodzili Powstaniem Wielkopolskim i odnieÊli
wspania∏e zwyci´stwo.

Stanis∏aw Rozwadowski z Katowic przys∏a∏ nam
˝yciorys (wg niego prawdziwy) genera∏a Tadeusza
Rozwadowskiego, ten materia∏ publikowaliÊmy w nr
5 z 1999 roku w Naszej Wielkopolsce. "Na ˝àdanie
aliantów genera∏ Rozwadowski zostaje 22 XII 1920
r. mianowany szefem Sztabu Generalnego i Cz∏onkiem Rady Obrony Paƒstwa. Pod jego kierownictwem
zostaje opracowany plan bitwy warszawskiej, akceptowany przez Naczelnego Wodza Józefa Pi∏sudskiego
(sà dokumenty – publikowaliÊmy je). Kieruje przygo-

Roman Dmowski
BÓG - HONOR - OJCZYZNA
Jeden z najwybitniejszych polskich myÊlicieli i
polityków. Nauczyciel narodu, Wielki Mà˝ Stanu,
wspó∏twórca, teoretyk i organizator ruchu narodowego, który doprowadzi∏ Polsk´ do odzyskania niepodleg∏oÊci w 1918 roku, odbudowania paƒstwa polskie-

www.nasza-wielkopolska.pl
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Genera∏ Józef Dowbór-MuÊnicki

Genera∏ Stanis∏aw Taczak

towaniami do bitwy, a w dniach 11-15 sierpnia dowodzi bitwà doprowadzajàc do zwyci´stwa. Pi∏sudski
w tym czasie, 12 XII 1920 roku sk∏ada na r´ce premiera Witosa rezygnacj´ ze stanowiska Naczelnika Paƒstwa i Naczelnego Wodza, wyje˝d˝a do rodziny w Bobowej pod Nowym Sàczem, nast´pnie przyje˝d˝a do
Pu∏aw, gdzie formuje si´ grupa uderzeniowa znad
Wieprza. Uderzenie nast´puje 16 XII 1920 r., gdy nieprzyjaciel pobity pod Warszawà i Ciechanowem pospiesznie si´ wycofuje".

Genera∏ Stanis∏aw Rozwadowski

Ale pope∏nili b∏àd, bo usun´li prof. Stanis∏awa
Kota - jeden z przywódców ruchu ludowego i wybitny historyk straci∏ katedr´ historii kultury na Uniwersytecie Jagielloƒskim w 1939 r. w czasie ich rzàdów, czego nie móg∏ im zapomnieç, a ˝e by∏ przybocznym Sikorskiego w Pary˝u i Londynie niszczy∏ ich z
ca∏à bezwzgl´dnoÊcià, ze szkodà dla Polski. Piszemy
o tym.
Ziemie zachodnie odzyskane.
JesteÊmy znowu nad Ba∏tykiem

I teraz pytanie, kto tak naprawd´ dowodzi∏ tà bitwà? My twierdzimy, ˝e gen. Rozwadowski. Nie mo˝na zapominaç o Zamachu Majowym 1926 roku, wtedy zgin´∏y setki ˝o∏nierzy. A Bereza Kartuska, gdzie
zamykano przeciwników politycznych, dyskryminacja Wielkopolski, usuwanie wojewodów i przysy∏anie komisarzy, czy te˝ usuni´cie Cyryla Ratajskiego,
by∏ to taki szok dla niego, a ta szalona decyzja spowodowa∏a zawa∏ serca. A usuni´to go tylko dlatego, ˝e
by∏ bardzo dobrym prezydentem miasta Poznania.
O roku 1933, kiedy chciano przenieÊç wszystkie zak∏ady z Poznania do Centralnego Okr´gu Przemys∏owego, pisaliÊmy.

Wielkopolska odnios∏a wspania∏e zwyci´stwo, jesteÊmy dziÊ nad Ba∏tykiem, a granice mamy na Odrze i Nysie. Co najwa˝niejsze Êwiat te granice uzna∏.
W 1945 roku pomagaliÊmy Armii Czerwonej pobiç hitlerowców, bo ju˝ wtedy wiedzieliÊmy, ˝e odzyskujemy ziemie piastowskie. Granica Polski jest dziÊ 70
km od Berlina i to jest najwi´ksze zwyci´stwo Polski
w minionym tysiàcleciu. My pokazaliÊmy w 1918 roku jakiego paƒstwa chcemy, a wygrane Powstanie
Wielkopolskie pokaza∏o, ˝e umiemy si´ biç i jesteÊmy
silni. Ale przegraliÊmy t´ wojn´ o demokratycznà Polsk´ z Pi∏sudskim. W przegranej wojnie 1939 roku nasza Armia Poznaƒ odnios∏a jedynie zwyci´stwo nad
Bzurà, ale dowództwo ucieka∏o do Rumunii. Przyszed∏ komunizm, ale szybko go poznaliÊmy, dlatego
nasza krwawa walka z re˝imem komunistycznym w
1956 roku. Wszystko, co póêniej si´ dzia∏o, to by∏a tylko powtórka 1956 r. To by∏ poczàtek upadku komunizmu nie tylko w Polsce.

DziÊ mamy m∏ode pokolenie, które historii nie
zna i nie jest nià zainteresowane. Piszemy to dlatego, ˝e je˝eli si´ nie zna historii, to nie warto stawiaç
pomników. Naczelnik Paƒstwa Józef Pi∏sudski na
trwale zapisa∏ si´ w historii Polski i Polska to doceni∏a, ju˝ za ˝ycia stawiano mu pomniki, ma te˝ pomnik
w Warszawie. Ale Wielkopolska zbudowa∏a na krótko Wielkopolskie Paƒstwo Obywatelskie, które by∏o
wzorem dla Polski i my mamy w budowie przedwojennej Polski ogromny udzia∏. Zamach majowy uznaliÊmy za atak na m∏odà demokracj´ i go nie mogliÊmy
poprzeç. Usuwali nas ze stanowisk paƒstwowych, w
ten sposób brali pe∏nà odpowiedzialnoÊç za Polsk´.
Przyszed∏ 1939 rok i przegrali Polsk´. Dlatego my
Wielkopolanie walczyliÊmy z takà êle rzàdzonà Polskà. Po Êmierci J. Pi∏sudskiego jego koledzy robià
czystki w swoich szeregach, usuwajà gen. Kazimierza
Sosnkowskiego, Augusta Zalewskiego, Aleksandra
Prystora, Janusza J´drzejewicza, Kazimierza Bartla i
wielu innych, byle byç u w∏adzy i rzàdziç tym folwarkiem – Polskà?

Edmund Osmaƒczyk powiedzia∏ ju˝ w 1946 roku: „˚aden uk∏ad si∏ w Europie i Êwiecie nie gwarantuje nam naszej si∏y. Gwarancjà si∏y Polski w ka˝dym
uk∏adzie si∏ w Europie i Êwiecie jest tylko praca Polaków". Wielkopolska jest pracowita, ale musimy jeszcze z wi´kszà energià pracowaç, a˝eby Wielkopolska
by∏a najlepszym regionem w Europie. Pami´tajcie, ˝ycie jest bardzo d∏ugie i w tym czasie mo˝na zrobiç bardzo wiele dla siebie, Wielkopolski i Polski. Dawniej
niszczy∏ nas zaborca, hitlerowcy i wojny, a dziÊ mamy d∏ugotrwa∏y pokój, czyli nastàpi∏ wspania∏y czas
dla Polski.
Tadeusz Ma∏achowski
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PROFESOR RYSZARD WOYTAK
Prof. Ryszard Woytak
wywiady swe dedykowa∏
pami´ci matki, Wandy
Woytak, z domu Pieczonka oraz ofiarom
obozów koncentracyjnych. Matk´ straci∏ w
1944 roku majàc zaledwie cztery lata. Urodzi∏
si´ w Poznaniu. W 1945
roku wyjecha∏ do Stanów Zjednoczonych do
Ryszard Woytak po skoƒczonych ojca. W roku 1960 podjà∏
studiach w latach „60”
studia w Oakland City
College, a nast´pnie w roku 1962 w San Francisco
State University. W roku 1964 otrzyma∏ tytu∏ Bakalariatu Sztuki. W latach wojny z Wietnamem
1964-1966 Ryszard jako obywatel Stanów Zjednoczonych odby∏ s∏u˝b´ wojskowà w wojskach làdowych w Kalifornii i Teksasie. Ukoƒczy∏ s∏u˝b´ z wyró˝nieniem.

tucie Studiów Obcych (obecnie Mi´dzynarodowych). W maju 1970 roku obroni∏ prac´ magisterskà dotyczàcà sytuacji polski w 1938 roku. W latach
siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych Ryszard Woytak prowadzi∏ wyk∏ady historii w miejscowych
uczelniach Gavilon College, Monterey Peninsula
College, Haitnell College, Universytet Kalifornijski
w Santa Cruz. Od roku 1972 Ryszard Woytak studiowa∏ pod kierunkiem prof. Aleksandra de Conde
i prof. Dmitrijego Djoidjevica. W roku 1976 uzyska∏
tytu∏ doktora filologii w dziedzinie historii i nauk
politycznych.
Prof. Ryszard Woytak by∏ cz∏owiekiem wychowanym i wzros∏ym na obczyênie. Widzia∏, jak konsekwentnie zacierany jest tam i umniejszany udzia∏
Jego ojczyzny w II Wojnie Âwiatowej. Dlatego traktowa∏ swój zawód historyka jako swojego rodzaju
misj´. Jego liczne wywiady z Polakami, którzy byli
Êwiadkami tych czasów, sà bezcenne. Wiadomo, komuniÊci fa∏szowali histori´ Polski, dlatego mamy
obowiàzek publikowania tych ciekawych prac, dla
poznania prawdy historycznej.

Po powrocie do Kalifornii kontynuowa∏ Ryszard
Woytak studia historyczne w Monterejskim Insty-

Profesor Ryszard Woytak i Ludwik Ratajczak w
1963 roku w Poznaniu.
To on dostarcza∏ mi swoje artyku∏y i ksià˝ki,
równie˝ z Instytutu Józefa Pi∏sudskiego w Nowym
Yorku.
Jak odmienna to by∏a historia Polski. PRLowska by∏a zak∏amana, a obecna nadal nie
odk∏amana. Woytak by∏ moim nauczycielem przez
d∏ugie lata mojego ˝ycia, to przez niego sta∏em si´
historykiem amatorem.

Sprostowanie:

5. Ks. pra∏at
zm. 17.01 2000

Wymieniamy nazwiska, których brak by∏o w
albumie „Dwie dekady SolidarnoÊci 1980-2000”

6. Prof. Les∏aw Buczkowski - prezydium „S”,
zm. 1995

1. Ks. bp. Lech Kaczmarek - Ordynariusz Gdaƒski:
zm. 08.1984

7. Lech Bàdkowski, zm. 1984, rzecznik prasowy „S”
Nazwiska i stanowiska podajemy ponownie,
gdy˝ w 24 nr Naszej Wielkopolski by∏y b∏´dy i
brak informacji, ˝e wi´kszoÊç tych wybitnych ludzi ju˝ dziÊ nie ˝yje.
Za pomy∏ki przepraszamy.
Redakcja.

2. Ks. bp. Kazimierz Kluz - Sufrgan Gdaƒski, zm.
tragicznie 02.1983
3. Ks. pra∏at Henryk Jankowski - Gdaƒsk
4. Konrad Mariuszczyk - Sekretarz Generalny „S”,
in˝ynier elektronik

www.nasza-wielkopolska.pl

Hilary Jastak - Gdynia,
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PRZED KL¢SKÑ 1939 ROKU
Rozmowa Ryszarda Woytaka z Adamem Cio∏koszem (fragment)

∏udniowym, ˝e ominie Polsk´, oczywiÊcie pod pewnymi warunkami, natomiast pójdzie dolinà Dunaju.
Na uzasadnienie by∏o jeszcze, by∏ ten fakt, ˝e Hitler
by∏ w∏aÊciwie Austriakiem, urodzi∏ si´ w Austrii, nie
by∏ zatem Prusakiem, nie mia∏ w sobie tej dziedzicznej nienawiÊci do Polski i Polaków, a teren… ekspansja w kierunku po∏udniowym by∏a dla Niemców w
dawniejszych czasach tak˝e dogodna, przecie˝ jeszcze za czasów Willhelma II powsta∏a ta koncepcja Berlin – Bagdad. Prawda, Berlin – Bagdad przez Konstantynopol, wi´c rzecz by∏a sprawdzona i realna. Nie
wzià∏ Beck pod uwag´ jednego: ˝e koncepcje Hitlera by∏y zupe∏nie odmienne od koncepcji okresu willhelmiƒskiego i ˝e dynamizm faszyzmu niemieckiego, tak zwanego narodowego socjalizmu by∏ dynamizmem bez porównania wi´kszym ni˝ dynamizm
dawnych sfer junkierskich i imperialistycznych z
okresu przed pierwszà wojnà Êwiatowà. Hitler szuka∏ terenów dla kolonizacji niemieckiej i te tereny
widzia∏ nie na po∏udnie od Niemiec, natomiast widzia∏ je na wschód od Niemiec, przede wszystkim
w Rosji, a po drodze tak˝e i w Polsce. Polska by∏a barierà na drodze do olbrzymich obszarów Rosji europejskiej i azjatyckiej. W tym wszystkim co mówi´,
nie ma ˝adnej absolutnie sensacji, bo to wszystko zosta∏o napisane w „Mein Kampf" Hitlera i kto czyta∏
„Mein Kampf" ten z tym wszystkim by∏ obznajomiony. Je˝eli ktoÊ chcia∏ znaç jeszcze w bardziej dok∏adnym zarysie koncepcj´ Hitlera, na to ujawni∏ je Herman Hauschning w swoich „Rozmowach z Hitlerem",
czyli to by∏o znane i w Polsce i na Zachodzie. Niestety, trzeba powiedzieç, ˝e ani w Polsce, ani na Zachodzie nikt tego nie chcia∏ braç powa˝nie, traktowano to jako propagand´. No, jednak˝e trzymajmy
si´ tematu polskiego, wi´c tu musimy powiedzieç,
˝e Beck oceni∏ mylnie kierunek dynamizmu Hitlera
i narodowego socjalizmu niemieckiego i do tego sprowadza si´ ca∏e nieszcz´Êcie. Beck sobie wyobra˝a∏, ˝e
je˝eli Polska nie b´dzie przeszkadza∏a zaborowi Austrii i rozbiorowi Czechos∏owacji, a potem ten impet
hitleryzmu pójdzie w kierunku Ba∏kanów, to wszystko to, wszystkie te z∏e rzeczy Polsk´ ominà. To by∏o
nieprawdopodobne i to by∏o takie niemo˝liwe dlatego, ˝e Hitler, jak to zresztà o tym mówi∏ w tym s∏ynnym protokole Hossbach, prawda, by∏ w dogodnym
okresie ˝ycia, doprowadzi∏ niemieckie si∏ zbrojne do
ca∏kowitej modernizacji i do maksymalnego przezbrojenia. Takie rzeczy mo˝na tylko raz zrobiç w jakiejÊ epoce historycznej, nie mo˝na tego robiç na nowo co kilka lat i musia∏ uruchomiç t´ armi´ albo skapitulowaç przed demokracjami Êwiata, do czego nie
mia∏ najmniejszej ochoty. Wi´c dlatego, je˝eli ju˝ si´

Adam Cio∏kosz, jeden z czo∏owych dzia∏aczy Polskiej Partii Socjalistycznej w latach mi´dzywojennych, bliski wspó∏pracownik Ignacego Daszyƒskiego, cz∏onek Rady Narodowej na emigracji.
Adam Cio∏kosz: - Tak jest. To mo˝na powiedzieç
o ca∏ej partii socjalistycznej. Nie mo˝na powiedzieç
o ca∏ym polskim spo∏eczeƒstwie i nie mo˝na powiedzieç o tej grupie ludzi, tej sferze ludzi, którzy mieli wtedy g∏os decydujàcy i którzy Polskà rzàdzili. Wi´c
rok 1938 i poczàtek roku 1939 nie wniós∏ niczego nowego do moich przewidywaƒ, potwierdzi∏ te przewidywania i nada∏ im charakter alarmujàcy dlatego, ˝e
ju˝ to przesta∏o byç tylko teorià, doktrynà, stawa∏o
si´ coraz bardziej rzeczywistoÊcià nies∏ychanie groênà dla Polski. Ale nowego w tym wszystkim nic nie
by∏o. Teraz musz´ przejÊç do tych ludzi, którzy Polskà rzàdzili. Ludzie, którzy Polskà rzàdzili, w szczególnoÊci b´d´ musia∏ mówiç o marsza∏ku Józefie Pi∏sudskim, zdawali sobie spraw´, ˝e Hitler dojdzie do
w∏adzy. Mia∏em pewne znajomoÊci w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, wiedzia∏em, z ambasady polskiej w Berlinie, a tak˝e i drogà wywiadu wojskowego polskiego Warszawa wiedzia∏a, ˝e Hitler dojdzie
do w∏adzy. Wi´c samo dojÊcie Hitlera do w∏adzy nie
by∏o niespodziankà i do tego dojÊcia Hitlera do w∏adzy Pi∏sudski, jako cz∏owiek decydujàcy wówczas o
polityce polskiej, przygotowa∏ si´, a mianowicie dokona∏ zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych. August Zalewski przesta∏ byç ministrem
spraw zagranicznych, zosta∏ nim pu∏kownik Józef
Beck. Dlaczego? Wyt∏umaczenie moje jest dosyç proste. Pi∏sudski nie chcia∏ przeprowadzaç tej zmiany
pod naciskiem Hitlera, albo powiedzmy szerzej, pod
naciskiem Berlina. Wola∏ Zalewskiego, który by∏ oceniany powszechnie jako zwolennik Ligi Narodów i
zwolennik sojuszu polsko-francuskiego, usunàç
wczeÊniej i daç na to miejsce Becka, na którego Hitler nie móg∏ si´ ˝aliç, bo Beck mia∏ we Francji opini´ germanofila. Czy by∏ germanofilem, to jest inna
rzecz, moim zdaniem by∏ polskim patriotà, mia∏ pewne powody do… pewne zadra˝nienia w stosunkach
z Francuzami, ostatecznie zosta∏ z Pary˝a wydalony
jako persona non grata swego czasu, ale Beck nie by∏
zdrajcà, Beck nie by∏ agentem niemieckim, Beck by∏
polskim patriotà. Natomiast co mo˝na zarzuciç Beckowi i wyciàgnàç z tego pewne wnioski, albowiem
Beck odpowiednio informowa∏ Pi∏sudskiego, Beck
uwa˝a∏, ˝e impet niemiecki, dynamizm niemieckiego hitleryzmu skieruje si´… pójdzie w kierunku po-
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nie kontaktu by∏o zupe∏nie niecelowe i niemo˝liwe.
Ale po zgonie by∏o to, jak powiedzia∏em…

nawet stosuje metod´, do zgadywania pewnego, ale
zawsze w oparciu o jakieÊ poszlaki, to omini´cie Polski by∏o zupe∏nie nieprawdopodobne, i to by∏ historyczny wielki b∏àd Becka, który on zaserwowa∏ tak˝e marsza∏kowi Pi∏sudskiemu, i który marsza∏ek Pi∏sudski przyjà∏.

Ryszard Woytak: - Ale by∏o w 1936 i 1938? A w
jakim miesiàcu by∏o w 1938?
Adam Cio∏kosz: - To ja Panu móg∏bym podaç, ale
na pami´ç tego nie potrafi´ powiedzieç. Otó˝…

Ryszard Woytak: - A jaki by∏ punkt (widzenia)
Polskiej Partii Socjalistycznej, czy chcieli podaç to
ju˝ Beckowi, ˝e to jest mylna idea, i ˝eby stanowisko swoje zmieni∏? ˚e chcieli kontakt jakiÊ nawiàzaç, ˝eby inaczej myÊla∏.

Ryszard Woytak: - Jaka to by∏a delegacja, ilu ludzi?
Adam Cio∏kosz: - To byli najwybitniejsi ludzie Polskiej Partii Socjalistycznej, przy czym powinniÊmy wymieniç jedno nazwisko - Mieczys∏awa Niedzia∏kowskiego, który by∏ mózgiem Polskiej Partii Socjalistycznej je˝eli chodzi o zagadnienia polityki mi´dzynarodowej. Sàdz´, ˝e nale˝y go po tych wielu dziesiàtkach
lat oceniç bardzo dodatnio jako cz∏owieka bardzo dobrze orientujàcego si´ w arkanach polityki mi´dzynarodowej. Nasza koncepcja by∏a taka, ale…

Adam Cio∏kosz: - Uzyskanie jakiegokolwiek wp∏ywu na sposób myÊlenia Becka nie by∏o mo˝liwe. Polskà rzàdzi∏o de fakto wówczas pi´ciu ludzi: prezydent MoÊcicki, marsza∏ek Rydz-Âmig∏y, pu∏kownik
Beck jako minister spraw zagranicznych, genera∏
Sk∏adkowski jako prezes Rady Ministrów i minister
Eugeniusz Kwiatkowski jako minister do spraw gospodarczych, cieszàcy si´ szczególnym zaufaniem
prezydenta MoÊcickiego. Tych pi´ciu ludzi by∏o z sobà zgranych i oni na ogó∏ swój sposób myÊlenia powielali. Trzeba by by∏o dotrzeç zatem nie tylko do
Becka, ale wszystkich tych pi´ciu ludzi. MyÊmy to
próbowali robiç, i my, i inne czynniki, mianowicie
Polska Partia Socjalistyczna dwa razy wys∏a∏a delegacj´ do prezydenta MoÊcickiego.

Ryszard Woytak: - W tych rozmowach do kogo ta
delegacja w 1938 posz∏a?
Adam Cio∏kosz: - Tylko do prezydenta MoÊcickiego.
Ryszard Woytak: - Do MoÊcickiego…
Adam Cio∏kosz: - W roku 1939, poniedzia∏ek, który poprzedza∏ wybuch wojny, zachowa∏em w swojej
pami´ci. PostanowiliÊmy po raz pierwszy wys∏aç delegacj´ do marsza∏ka Rydza-Âmig∏ego. Z uwagi na to,
˝e on by∏ faktycznie czynnikiem decydujàcym w Polsce. Do rozmowy nie dosz∏o, albowiem marsza∏ek Rydz-Âmig∏y naszej delegacji nie przyjà∏. Nie mia∏ na to
czasu, a sàdz´, ˝e tak˝e nie mia∏ ochoty, jednym s∏owem, ˝e do tej rozmowy nie dosz∏o.

Ryszard Woytak: - A w jakim roku to by∏o?
Adam Cio∏kosz: - To ju˝ by∏o... to ju˝ by∏ rok 1936,
chyba szósty i ósmy. Ju˝ po zgonie marsza∏ka Pi∏sudskiego. Bo jak d∏ugo ˝y∏ marsza∏ek Pi∏sudski, szuka-

CENTRUM POZNANIA
JEST STRASZNIE ZANIEDBANE
le˝y budynek, brak nazwiska dozorcy i telefonu.
Wi´kszoÊç budynków w centrum jest opalane w´glem, czyli centrum zimà jest zakopcone. Dachy to
las anten, tak jakby na Êwiecie nie by∏o telewizji kablowej.

Centrum miasta ma wiele parcel niezabudowanych (zobacz zdj´cia). Prasa informuje, co na tych
dzia∏kach ma powstaç, ale zawsze tylko na gadaniu
si´ koƒczy. Centrum Poznania jest brudne i bardzo
zaniedbane. Nie sprzàta si´ chodników i odchodów
po psach. Graffiti sà wsz´dzie, nowe elewacje sà natychmiast niszczone. W∏adze miasta przyglàdajà si´
i tolerujà rozmieszczanie, gdzie si´ tylko da, reklam,
ludzie oblepiajà w∏asnymi reklamami lampy i s∏upy trakcji tramwajowej.

Najgorsze jest to, ˝e w∏adze miasta codziennie,
obok tego ba∏aganu przechodzà i uwa˝ajà, ˝e tak
musi byç. Dodaç trzeba, ˝e miasto jest zakorkowane przez samochody, a policja miejska zajmuje si´
tylko z∏ym parkowaniem, bo to przynosi pieniàdze.
WybraliÊmy w∏adz´, a ona nie ma koncepcji na uporzàdkowanie centrum Poznania, to jest bardzo
smutne. Ale opowiada nam o EXPO, ˝e musi byç w
Poznaniu. Panowie, my w redakcji tego ba∏aganu
si´ wstydzimy i nie chcemy ˝eby z nas Êmia∏ si´
Êwiat.
Redakcja

Niszczone sà telefony, przystanki tramwajowe,
kosze na Êmieci, ∏awki, znaki drogowe. Ale najwi´kszy ba∏agan jest w Êrodku, czyli podwórzach, niektóre przypominajà swoim wyglàdem lata tu˝ po
wojnie. Osobny rozdzia∏ to klatki schodowe, w
wi´kszoÊci budynków sà zniszczone. Dozorców nie
widaç, a na budynkach brak informacji do kogo na-

www.nasza-wielkopolska.pl
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POZWÓLCIE MI WYJAÂNIå
PRZYCZYNY KL¢SKI W 1939 ROKU
Fragmenty wywiadu z Genera∏em Brygady Wac∏awem Stachowiczem, Szefem Sztabu G∏ównego
w latach 1935-1939.

a˝ do wybuchu wojny. Mno˝y∏y si´ antypolskie wystàpienia na terenie Gdaƒska. Genera∏ omawia∏ z
marsza∏kiem Rydzem-Âmig∏ym przygotowanie sieci agenturalnej na wypadek wojny dla dywersji i wywiadu na terenach przejÊciowo zaj´tych przez przeciwnika. Od kwietnia do po∏owy sierpnia nie przeprowadzajàc mobilizacji wzmacniano stany techniczne wojska, obsadzano fortyfikacje Êlàskie, przystàpiono do budowy umocnieƒ polowych, wzmacniano uzbrojenie i wyposa˝enie jednostek przewidzianych w planie mobilizacyjnym, wzmocniono te˝
bardzo intensywnie produkcj´ sprz´tu wojennego.
W tym okresie bardzo intensywnego wysi∏ku organizacyjnego i materia∏owego ca∏a pomoc materia∏owa sojuszników wobec narastajàcej groêby wojny
ograniczy∏a si´ do przys∏ania sprz´tu na jeden batalion czo∏gów. (…)

(…) Polska dokona∏a olbrzymiego wysi∏ku finansowego w tych ostatnich latach na przygotowania
obronne, przeznaczajàc na ten cel bardzo wysoki
procent ogólnych wydatków paƒstwowych, pomimo wielkich potrzeb w innych dziedzinach. Pomimo tak wielkiego wysi∏ku dysproporcja w uzbrojeniu i wyposa˝eniu wojska polskiego w porównaniu
z niemieckim by∏a tak du˝a, ˝e sta∏a si´ znaczàcym
powodem szybkiej kl´ski w Kampanii WrzeÊniowej.
S∏u˝yç tu mo˝e bardzo wymowne porównanie, które podaje Genera∏. Otó˝ w tym okresie maksymalnie wzmo˝onego wysi∏ku finansowego, kiedy Polska wyda∏a na cele wojskowe ponad 6,5 miliarda z∏,
Niemcy wyda∏y na ten sam cel 90 miliardów RM,
czyli 180 miliardów z∏. By∏o to wi´c ponad 27 razy
wi´cej, ni˝ wydatki Polski. Te dane mówià same za
siebie.

Genera∏ w swym dziele, jak rzadko kto, dokonuje analizy zobowiàzaƒ naszych sojuszników i oceny,
na ile zosta∏y one wykonane. Bilans jest tu jednoznacznie ujemny, gdzie kr´tactwo, wiaro∏omstwo,
nieudolnoÊç i bojaêƒ tworzà jakàÊ tragicznà ca∏oÊç,
a uroczyste zapewnienia potraktowane jako Êwistek
papieru. Historia jest nauczycielkà ˝ycia, warto wi´c
o tym pami´taç.

Pomoc finansowa i materia∏owa w dziedzinie
uzbrojenia udzielona nam przez sojuszników (Anglia, Francja) by∏a tak znikoma, ˝e praktycznie nie
wp∏yn´∏a na polepszenie trudnej sytuacji Polski.
Omawiajàc ostatnie miesiàce pokoju Genera∏
bierze tu jako punkt prze∏omowy 21 marca 1939 r.,
kiedy to rzàd niemiecki wystàpi∏ do rzàdu polskiego z ˝àdaniem zgody na wcielenie Gdaƒska do Rzeszy, budowy autostrady eksterytorialnej przez Pomorze oraz przystàpienia Polski do paktu antykominternowskiego. Spe∏nienie tych ˝àdaƒ stanowi∏oby zepchni´cie Polski do roli paƒstwa wasalnego
z wszelkimi tego nast´pstwami. Rzàd polski odrzuci∏ wi´c stanowczo niemiecki dyktat przy poparciu
opinii ca∏ego kraju. JednoczeÊnie generalny inspektor postanowi∏ wzmocniç stan pogotowia wojennego wojska, wydajàc szereg zarzàdzeƒ obronnych, jak
zmobilizowanie kilku wielkich jednostek, wzmocnienie garnizonów zachodnich i zorganizowanie
tam wojennego aparatu dowodzenia, a z inspektoratów armii utworzenie dowództwa armii. Zarzàdzono cz´Êciowà mobilizacj´ alarmowà. Decyzje te
mia∏y te˝ istotne znaczenie polityczne. Mia∏y zadokumentowaç III Rzeszy i Êwiatu wol´ Polski zdecydowanego odrzucenia roszczeƒ Niemieckich.

W tym sojuszniczym bilansie Kampanii WrzeÊniowej Genera∏ przedstawia dok∏adnie dzia∏ania
wojenne na Zachodzie w 1939 r., co w efekcie doprowadza do stwierdzenia braku dzia∏aƒ. Stwierdza,
˝e ju˝ od pierwszego dnia wojny nie ulega∏o najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e g∏ówne uderzenie skierowali Niemcy na Polsk´ i na nià zwrócili swe g∏ówne
si∏y, pozostawiajàc na froncie zachodnim jedynie
nieznacznà ich cz´Êç. Od samego poczàtku dzia∏ania niemieckie przeciw Polsce mia∏y charakter ataku totalnego, gwa∏townego, wykonywanego przygniatajàcà przewagà si∏ przy ca∏kowitej biernoÊci bardzo s∏abych, wr´cz os∏onowych si∏ pozostawionych
na zachodzie. Dzia∏ania sojuszników celem jak najskuteczniejszego odcià˝enia frontu polskiego powinny byç prowadzone z miejsca jak najszybciej i
najenergiczniej. Na takie dzia∏ania Polska mia∏a prawo liczyç zgodnie z zobowiàzaniami sojuszników.
Wszystkie wielkie jednostki pancerne, lekkie i
zmotoryzowane wojsk III Rzeszy, rzucone by∏y na
front polski. Jak zeznawali wy˝si dowódcy niemieccy w procesie norymberskim, si∏y niemieckie na
froncie zachodnim by∏y tak s∏abe, ˝e nie mo˝na by-

Rozpocz´∏a si´ wojna nerwów, wzrasta∏o napi´cie w stosunkach polsko-niemieckich, które trwa∏o
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∏o obsadziç nimi nale˝ycie umocnieƒ linii Zygfryda.

Gen. bryg. Wac∏aw Stachiewicz,
szef Sztabu G∏ównego w latach
1935-1939

s∏ownie nic. Kampania polska, w której Niemcy zu˝yli wiele swych si∏ i Êrodków da∏a Francji 8 miesi´cy tak bezcennych, kiedy w spokoju mog∏a podnieÊç
wyszkolenie i zgranie swych zmobilizowanych jednostek, usunàç braki w urzàdzeniach obronnych w
uzbrojeniu i wyposa˝eniu. Ten bezcenny czas Francja zmarnowa∏a a przez ca∏kowity stan bezczynnoÊci w dzia∏aniach wojennych spowodowa∏a g∏´bokà
demoralizacj´ swej armii.

Jak wykazuje Stachiewicz, stosunek si∏
alianckich do niemieckich na froncie zachodnim by∏ tak korzystny
dla aliantów, a ÊciÊle dla
Francuzów, ˝e dawa∏ im
wyjàtkowe mo˝liwoÊci
przeprowadzenia rozstrzygajàcych o losach
wojny dzia∏aƒ.

Postawa aliantów we wrzeÊniu 1939 roku nie
znalaz∏a jakiegoÊ logicznego wyt∏umaczenia u przywódców III Rzeszy. BezczynnoÊç aliantów trafnie
okreÊlali jako rodzaj wojny udawanej za pomocà
swych komunikatów. W sumie uda∏a si´ Hitlerowi
kalkulacja ryzykanta. Hitler postawi∏ tu wszystko
na jednà kart´, zak∏adajàc, ˝e Francuzi i Anglicy
czynnie nie wystàpià i kiedy Gamelin przy politycznej akceptacji najwy˝szych czynników alianckich
zwleka∏ i nie zdecydowa∏ si´ czynnie wkroczyç – wygra∏ gr´ – reasumuje gen. Stachiewicz.

Warunek jednak by∏
tu tylko jeden. Po prostu
trzeba by∏o si´ biç, trzeba by∏o walczyç, a nie chowaç si´ bojaêliwie za linià Maginota. (…) A przecie˝
w tym czasie Niemcy dysponowali armià nieporównywalnie s∏abszà od francuskiej i zdolnà raczej do
demonstracji a nie do wojny. Nie by∏o wi´c ze strony dowództwa francuskiego woli walki, energii i
ch´ci dzia∏ania. BiernoÊç dowództwa i rzàdu demoralizujàco wp∏ywa∏y na wojsko, które zmobilizowane sta∏o bezczynnie nie znajdujàc przyczyny zmobilizowania. Ca∏kowita bezczynnoÊç, biernoÊç dowództwa i pozostawienia nieprzyjacielowi ca∏kowitej swobody inicjatywy nie mog∏o daç dobrych rezultatów z punktu widzenia nie tylko pomocy Polsce, lecz ca∏oÊci wojny – stwierdza gen. Stachiewicz.
Nie trzeba te˝ dodawaç, ˝e postawà ca∏kowitej biernoÊci Francji we wrzeÊniu 1939 roku zaskoczone by∏o dowództwo niemieckie. Zapewne nie spodziewa∏o si´ takiego prezentu.
SprawiedliwoÊç jednak nakazuje, aby za postaw´ Francji w 1939 roku nie obcià˝aç personalnie jedynie gen. Gamelina. Powo∏ujàc si´ na s∏owa Churchilla, Stachiewicz dochodzi do wniosku, ˝e wrzesieƒ 1939 przegrany zosta∏ ju˝ znacznie wczeÊniej
przez karygodnà biernoÊç rzàdów francuskiego i angielskiego w kolejnych kryzysach lat 1933, 1936 i
1938, kiedy to umo˝liwiano brunatnemu bandycie
bezkarnie buszowanie po Europie. Ta biernoÊç graniczàca wr´cz z tchórzostwem i niedow∏ad polityki
appeasement'u powodowa∏y, ze Hitler móg∏ sobie
pozwoliç na wszelkie bezprawia i agresje, ˝e móg∏
w sposób niebywa∏y ryzykowaç i to ryzyko zawsze
mu si´ op∏aca∏o.

Z tym skandalicznym niedope∏nieniem warunków sojuszniczych w jakimÊ stopniu ∏àczy si´ chyba zatrzymanie i internowanie rzàdu polskiego i naczelnego dowództwa w Rumunii. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dla Francji nie by∏oby dogodne, gdyby korzystajàc z wolnego przejazdu przez Rumuni´ i inne kraje neutralne zjawi∏ si´ w Pary˝u suwerenny
rzàd polski i wódz naczelny i poprosi∏ o rozliczenie
z zobowiàzaƒ sojuszniczych. By∏oby wygodniej, gdyby powo∏any zosta∏ nowy, uzale˝niony od Francji
rzàd i naczelny wódz nie wysuwajàcy ˝adnych
obiekcji wobec swego alianta, a za przebieg Kampanii WrzeÊniowej obarcza∏ swych polskich przeciwników i na nich szuka∏ politycznego rewan˝u. Z takim rzàdem ∏atwiej by si´ Francuzom rozmawia∏o i
takim by∏ w∏aÊnie rzàd gen. W∏adys∏awa Sikorskiego. JeÊli si´ wi´c w internowaniu Rzàdu Polskiego
i Naczelnego Dowództwa mo˝na by∏o doszukiwaç
si´ nacisków niemieckich i sowieckich (mo˝e nie
bez ca∏kowitej racji), to nie nale˝y zapominaç o motywach francuskich i niestety s∏u˝àcym im okreÊlonym Êrodowiskom polskim, które w kl´sce wrzeÊniowej ujrza∏y dogodnà dla siebie okazj´ dojÊcia do
w∏adzy, bardzo wprawdzie zale˝nej od Francji, lecz
w ka˝dym razie jakiejÊ w∏adzy, chocia˝by nad w∏asnymi rodakami. To by∏o dla nich bardzo wa˝ne. T´
nieuzasadnionà mÊciwoÊç i ch´ç odegrania si´ mia∏
te˝ odczuç osobiÊcie gen. Stachiewicz.

Gen. Stachiewicz pisze wprost, ˝e po dziÊ dzieƒ
nie widzi w literaturze naszych aliantów uczciwego, rzetelnego rozliczenia wrzeÊnia 1939 roku. Z rozliczenia tego wynika przecie˝, ˝e Polska da∏a aliantom bardzo wiele, da∏a wszystko, a alianci Polsce do-

Internowanemu w Rumunii, nara˝onemu na
impertynencje tych, którzy zabiegali ju˝ o wzgl´dy
nowych polskich w∏adz i którzy robili wszystko, aby
go z tego internowania nie wypuÊciç do koƒca wojny, przy pomoc zaufanych przyjació∏ uda∏o si´ Ge-
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nera∏owi wydostaç do Bukaresztu, gdzie ukrywa∏ si´
przez 2 miesiàce. Stamtàd z koƒcem lutego 1940 roku wyjecha∏ do Jugos∏awii i tam w Belgradzie zg∏osi∏ si´ na osobiste wezwanie do polskiego konsulatu, gdzie przez attaché wojskowego otrzyma∏ rozkaz
z Ministerstwa Spraw Wojskowych w Pary˝u udania si´ do m. Blidda w Algierii, gdzie ma pozostaç
do koƒca wojny. Wybitny sztabowiec, którego g∏´boka wiedza i doÊwiadczenie by∏y tak potrzebne dla
armii polskiej i sprawy aliantów, za sprawà mÊciwej
g∏upoty i pod∏oÊci swych w∏asnych rodaków by∏ dos∏ownie internowany i skazany na bezczynnoÊç. W
imi´ historycznej prawdy i elementarnej ludzkiej
uczciwoÊci nie wolno o tym milczeç. Tu niejednokrotnie, Êledzàc wojenne i emigracyjne losy gen. Stachiewicza, zastanawia∏ si´ Ryszard Woytak, jak prywata i zaÊlepienie mog∏y przewa˝aç nad dobrem pu-

blicznym, a tego niestety w polskim Êwiecie emigracyjnym nie brakowa∏o.
Gen. Stachiewicz b´dàc internowanym nie otrzymywa∏ uposa˝enia, a jedynie zasi∏ki z Czerwonego
Krzy˝a. Po zaj´ciu Algierii przez wojska amerykaƒskie i angielskie Genera∏ móg∏ si´ osiedliç w mieÊcie
Algierze, a z koƒcem listopada 1943 r. (a wi´c ju˝ po
Êmierci gen. Sikorskiego) otrzyma∏ zezwolenie na
wyjazd do Wielkiej Brytanii i przyby∏ do Londynu z
koƒcem grudnia. Przeniesiony w stan nieczynny
mia∏ byç póêniej powo∏any na stanowisko z-cy d-cy
II Korpusu, jednak niepomyÊlny obrót spraw polskich uczyni∏ ju˝ t´ nominacj´ nieaktualnà.
Na podstawie materia∏ów Ryszarda Woytaka
– Stanis∏aw Krasucki

GENERA¸ W¸ADYS¸AW SIKORSKI
ROZPRAWIA SI¢ Z PI¸SUDCZYKAMI WE FRANCJI
Fragmenty

nym ˝niwem "paƒstwowotwórczej" dzia∏alnoÊci tej
os∏awionej komisji.

Ju˝ 10 paêdziernika 1939 r, powo∏ano w Pary˝u niechlubnej pami´ci "Komisj´ dla rejestracji faktów i zbierania dokumentów". Mia∏a ona zbieraç
"materia∏y i dokumenty odnoszàce si´ do ostatnich
wydarzeƒ w Polsce oraz ustalaç przyczyny kl´ski", a
przecie˝ gen. Sikorski chyba dobrze wiedzia∏, ˝e zasadniczà przyczynà kl´ski by∏a zdrada Francji przez
niedotrzymanie jej sojuszniczych zobowiàzaƒ. Jako
doÊwiadczony dowódca z niewàtpliwym przygotowaniem operacyjnym dobrze chyba wiedzia∏, gdzie
szukaç nale˝y przyczyn, i ˝e Kampanii WrzeÊniowej
wobec biernoÊci aliantów nie wygra∏by nawet cz∏owiek z talentem Napoleona. Z takim sformu∏owaniem zgadza∏ si´ ca∏kowicie Ryszard Woytak. W tym
miejscu podziwiaç te˝ nale˝y wielki umiar, powÊciàgliwoÊç i kultur´ gen. Stachiewicza w ocenie tych,
którzy go tak podle potraktowali.

Ca∏a dzia∏alnoÊç komisji przynios∏a rezultaty
wr´cz op∏akane i szkodzàce naj˝ywotniejszym polskim interesom i polskiej racji stanu. W warunkach
wojny która mia∏a decydowaç o losach Polski wyrzucono poza nawias tysiàce ludzi rzetelnych, uczciwych, goràcych patriotów, znakomitych fachowców
cywilnych i wojskowych. Trzymano ich w Rumunii
i na W´grzech, a tym, którym uda∏o si´ mimo
wszystko przedostaç do Francji, stwarzano warunki w skrajnych wypadkach doprowadzajàce ludzi do
samobójstwa.
Na list b. premiera S∏awoja-Sk∏adkowskiego z
Rumunii wskazujàcy na ogólnà sytuacj´ polskich
uchodêców w tym kraju i proponujàcy wykorzystanie ich kwalifikacji i wiedzy, Sikorski zareplikowa∏,
˝e nie widzi powodów do interesowania si´ losem
polskich urz´dników w Rumunii, gdy˝ dobrze mu
wiadomo, ˝e dobór ich w ostatnich latach odbywa∏
si´ w warunkach dalekich od prawid∏owoÊci. Równie˝ na proÊb´ S∏awoja-Sk∏adowskiego skierowanà
do Prezydenta Raczkiewicza w sprawie "nieuzasadnionego internowania Prezydenta MoÊcickiego i by∏ych cz∏onków rzàdu" odpowiedzia∏ Sikorski w tonie nies∏ychanie obraêliwym, oszczerczym, pe∏nym
go∏os∏ownych oskar˝eƒ i ataków w formie osobistej.
Równie niegodnie potraktowa∏ Sikorski indywidualne proÊby kilku internowanych, m.in. gen. S∏awoja-Sk∏adowskiego i gen. Tadeusza Kasprzyckiego,
umo˝liwienia im dalszej s∏u˝by i przyj´cia do woj-

Pobóg-Malinowski opisuje te sprawy z daleko
mniejszà powÊciàgliwoÊcià. Pisze wprost jakimi metodami pos∏ugiwano si´, aby sk∏aniaç ludzi do "odpowiednich" zeznaƒ. W sposób perfidny, pod∏y, wyrafinowany wykorzystywano ci´˝kà sytuacj´ wielu
uchodêców na paryskim bruku, bez dachu nad g∏owà, pozbawionych kawa∏ka chleba, stawiano warunki: albo z∏o˝ysz zeznania po naszej myÊli, albo zdychaj z g∏odu. Ca∏a ta akcja sk∏adania zeznaƒ stawa∏a si´ êród∏em ∏amania charakterów, deprawacji cz∏owieka, cynicznego budowania w∏asnych interesów.
WymyÊlanie rozmaitych fa∏szów, rozdmuchiwanie
nieistotnych szczegó∏ów, potwarzy by∏o chwaleb33

ska w jakimkolwiek stopniu i funkcji. Tu Sikorski
uzurpowa∏ sobie prawo przemawiania w imieniu
Ojczyzny, która ich nie potrzebuje i nie chce.

powiedzieç Niemcom "Nie", Sikorski zmuszony zosta∏ daç ambasadzie polskiej w Bukareszcie polecenie u∏atwienia Beckowi zakonspirowanego wyjazdu
z Rumunii. JednoczeÊnie jednak formalne starania
o uwolnienie Becka po∏àczone by∏y z "prywatnym"
uprzedzeniem w∏adz rumuƒskich i w rezultacie ca∏a sprawa zosta∏a storpedowana, a ci´˝ko chory minister nara˝ony na jeszcze gorsze warunki internowania, drastycznie pogarszajàce jego stan zdrowia.

Nieuzasadnione obawy przed internowanym
przeciwnikiem by∏y êród∏em coraz to nowych pomys∏ów, czy aby nie lepiej porozrzucaç "sprawców
kl´ski" po ca∏ym Êwiecie, osadziç ich w odleg∏ych
koloniach, a tymczasem wp∏ywano na Rumunów,
aby zaostrzali re˝im policyjny, stosujàc coraz wi´ksze ograniczenia i obostrzenia.

Ryszard Woytak zapytywa∏ niejednokrotnie, czy
skandaliczna kl´ska Francji nie przerwa∏a tych ciàg∏ych porachunków, nie sprowadzi∏a wreszcie jakiegoÊ otrzeêwienia. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ba∏wochwalcze uwielbienie i zapatrzenie si´ w pot´g´
Francji, na której niemal do koƒca budowa∏ swój
wielki gmach nadziei gen. Sikorski, runàç musia∏o
szybko i bezpowrotnie.
Opracowa∏ na podstawie materia∏ów
Ryszarda Woytaka Stanis∏aw Krasucki.
Wybrane materia∏y ukaza∏y si´ w ksià˝ce Ryszarda
Woytaka "Werble Historii".
Druk Z.P. "SPRINT" – Bydgoszcz 1999 r.
Uwaga! Tytu∏y fragmentów sà od Redakcji

Prezydent Ignacy MoÊcicki, wi´ziony poczàtkowo w Bicaz, a nast´pnie w Craiowej w warunkach
uràgajàcych jego pozycji, dopiero na skutek staraƒ
Stanów Zjednoczonych móg∏ pod koniec 1939 roku opuÊciç Rumuni´ i przenieÊç si´ do Szwajcarii.
Marsza∏ek Rydz-Âmig∏y, wi´ziony poczàtkowo w Craiowej, a nast´pnie w Dragoslavele, pod koniec roku
1940 uciek∏ na W´gry i stamtàd pieszo przez góry
przedar∏ si´ do Polski z zamiarem walki podziemnej z Niemcami. Schorowany, psychicznie zgn´biony zmar∏ w Warszawie i tam te˝ zosta∏ pochowany,
oczywiÊcie pod innym nazwiskiem. W sprawie min.
Becka na skutek nacisków Roosevelta i Churchilla,
którzy uwa˝ali jako skandal bezprawne wi´zienie
cz∏owieka, który pierwszy w Europie oÊmieli∏ si´

LISTY
OD NASZYCH CZYTELNIKÓW
po trzecie: materia∏y publicystyczne np. o generale Rozwadowskim, sà rarytasami historycznymi, które nie sposób znaleêç w innych gazetach.

Pan Ludwik Ratajczak
Redaktor Naczelny
„Naszej Wielkopolski"
w Poznaniu

Pi´kna szata graficzna, nowoczesne reklamy
firm nagrodzonych za swojà dzia∏alnoÊç Kryszta∏owym Pucharem Wielkopolski, powodujà, ˝e t´ gazet´ czyta si´ „od deski do deski". Póêniej krà˝y ona
po Toronto wÊród Polaków - zw∏aszcza tych, którzy
pochodzà z województwa wielkopolskiego.

Z dalekiego Toronto przesy∏am serdeczne pozdrowienia dla Pana i ca∏ej redakcji mego ulubionego miesi´cznika polskiego „Nasza Wielkopolska". Otrzymuj´ go regularnie dzi´ki memu koledze z ∏awy szkolnej – redaktorowi Jerzemu B∏oszykowi. Koƒczy∏em z nim w 1960 roku liceum ogólnokszta∏càce im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w
Wolsztynie. Lektura „Naszej Wielkopolski" jest dla
mnie pasjonujàca co najmniej z trzech powodów:

Zwróci∏em si´ ju˝ do Jurka B∏oszyka, aby przes∏a∏ mi cztery brakujàce egzemplarze do kompletu
roczników, jakie zamierzam oprawiç na pamiàtk´.
Na progu nowego roku, wieku i tysiàclecia ˝ycz´ ca∏ej redakcji ostrego pióra i wielu sukcesów w
prezentacji osiàgni´ç naszej pi´knej Wielkopolski.

po pierwsze: czytam ciekawà gazet´, piszàcà w
sposób otwarty, cz´sto ostry i bezkompromisowy
o Wielkopolsce, z którà zwiàza∏em mojà m∏odoÊç,

Z wyrazami szacunku
Wies∏aw Jankowski
Toronto - Ontario 2.01.2001r.

po drugie: odnosz´ wra˝enie, ˝e miesi´cznik
„Nasza Wielkopolska" jest medium niezale˝nym,
dopuszczajàcym na swe ∏amy ró˝ne poglàdy polityczne, byleby s∏u˝y∏y one dobru regionu i kraju,
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KRYSZTA¸OWA FIRMA

Hale zalewnicze nowych gatunków win w oparciu o surowiec z W∏och

Magazyny wysokiego sk∏adowania

Ma∏o kto wie, ˝e pó∏tora tysiàca kilometrów od Bielska Bia∏ej, pod niebem Werony i nad jeziorem Garda dojrzewa wino, którym nie bez powodu szczyci si´ znana
bielska firma Jan & Berg. Od siedmiu ju˝ lat trwa bowiem
szcz´Êliwe po˝ycie pot´˝nej Cantiny di Soave - jednej z
najwi´kszych spoÊród 300 tysi´cy w∏oskich firm winiarskich, gospodarujàcej na 3500 hektarach winoroÊli i produkujàcej 150 tysi´cy butelek wina dziennie - z bielskà
firmà Haliny i Jana Niemczyków. To w∏aÊnie Jan & Berg
sprowadza do Polski, jednego z 30 krajów pijàcych s∏ynne Bordolino, Valpolicella czy Reciotto di Soave, najlepsze wina Cantiny, popularyzujàc je nie tylko w okolicach
Bielska, ale w ca∏ym kraju.

Zbiorniki wina importowanego i produkcji w∏asnej

Nowoczesny zak∏ad Jan & Berg w Bielsku Bia∏ej
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MIJA URODA I BOGACTWO - WSPOMNIENIA POZOSTAJÑ
jà pierwszà wypraw´ na Zachód (1967), podczas której zwiedzi∏ Niemcy, W∏ochy, Szwajcari´, Austri´ i Czechos∏owacj´. Na dalszych stronach tej ciekawej ksià˝ki czytamy barwne opisy licznych podró˝y autora, prywatnych i s∏u˝bowych, do kilkudziesi´ciu krajów na
pi´ciu kontynentach. Znajdujemy w nich wiele ciekawostek geograficznych i obyczajowych. Doprawdy ciekawa to, a tak˝e pouczajàca lektura. Egipt, Hiszpania,
Indie, Maroko, Sri Lanka, Anglia, Tajlandia, Australia, USA, Chiny, Kuba - imponujàca trasa, którà wielu
z czytelników „Naszej Wielkopolski" chcia∏aby z pewnoÊcià zaliczyç (choçby cz´Êç). W okresie gierkowskim
autor prowadzi∏ rozmowy zwiàzane z zakupem licencji na nowoczesnà seri´ wy∏àczników niskiego napi´cia. Szukano licencjodawców w Europie Zachodniej i
Ameryce. W szrankach przetargu stan´∏y takie pot´gi,
jak Siemens, AEG i Westinghouse Electric Corporation,
który ostatecznie wygra∏ przetarg. W tamtych latach
kontakty z Zachodem powodowa∏y czasem niespodziewane wizyty. Oddajmy g∏os autorowi:

Znawca Êwiata, pi´knych kobiet
i samochodów
Trafi∏a do naszej redakcji ksià˝ka bardzo osobista!
Autor - Zdzis∏aw Rychlik - wybitny dzia∏acz gospodarczy i specjalista w dziedzinie motoryzacji - uleg∏ powszechnej modzie na pami´tniki i spisa∏ swoje „Wspomnienia podró˝nika i obserwatora". I bardzo dobrze
si´ sta∏o, jako ˝e swoim barwnym i interesujàcym ˝yciorysem móg∏by obdarowaç kilka osób.
Zdzis∏aw Rychlik urodzi∏ si´ w 1934 roku w Bielsku-Bia∏ej. Ciep∏o wspomina okres swego dzieciƒstwa
i wczesnej m∏odoÊci sp´dzonej w Bielsku-Bia∏ej, Wadowicach i Krakowie. Wielki wp∏yw na patriotyczne
wychowanie autora mia∏ jego ojciec i babcia, którzy
uczyli m∏odego Zdzisia wielu polskich pieÊni patriotycznych i harcerskich. Do dziÊ pami´ta powiedzenie
babci: „przez imaginacj´ zaszed∏ na koronacj´” - jak˝e
aktualne we wspó∏czesnej dobie. Dzi´ki ojcu pozna∏
wybitnego pisarza powieÊci historycznych Karola Bunscha. By∏ Êwiadkiem powstania s∏awnej ksià˝ki „Dzikowy skarb". Ojciec koƒczy∏ aplikacj´ s´dziowskà w
Wadowicach i tam pozna∏ matk´ autora - farmaceutk´
pracujàcà w aptece przyleg∏ej do domu, w którym w
1920 r. urodzi∏ si´ Karol Wojty∏a - przysz∏y Papie˝ Jan
Pawe∏ II. W latach 1951-1956 – a wi´c w okresie najwi´kszego terroru stalinowskiego w Polsce - Zygmunt
Rychlik studiowa∏ na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gliwickiej. By∏y to czasy siermi´˝ne, ale nie brakowa∏o w nich ciekawych ludzi, np. prof. Fryzego z Politechniki Lwowskiej, oraz zabawnych zdarzeƒ. Ciekawy to przyczynek do zrozumienia tego trudnego w polskiej historii okresu. Po studiach trafia jako in˝ynier
do pracy w zapleczu naukowo-badawczym Zak∏adów
Wytwórczych Aparatury Niskiego Napi´cia. Staje si´
cenionym fachowcem i specjalistà. Bra∏ udzia∏ w elektryfikacji polskiego kolejnictwa, w budowaniu pierwszego polskiego elektrowozu, w modernizacji flagowego statku pasa˝erskiego „Batory". Jest autorem jedenastu patentów, które do dziÊ majà zastosowanie w przemyÊle.

„W ramach programu uruchomienia produkcji licencyjnych wy∏àczników, wykonaliÊmy cykl badaƒ w
Instytucie Elektrotechniki w Warszawie-Mi´dzylesiu.
By∏em w zwiàzku z tym na delegacji w Warszawie
i u˝ywa∏em swojego samochodu Fiat 125 do codziennego dowo˝enia z hotelu do Instytutu i z powrotem
dyrektora do spraw licencji z firmy Westinghouse –
pana Freda Boulda.
W dwa miesiàce po zakoƒczeniu badaƒ, pewnego
dnia poproszono mnie, abym przyszed∏ z biura do recepcji naszej firmy, bo ktoÊ na mnie czeka. Kiedy znalaz∏em si´ w recepcji, podeszli do mnie dwaj panowie,
pokazali swoje legitymacje i poprosili mnie, abym z
nimi wyszed∏ na zewnàtrz firmy. Byli to agenci s∏u˝b
specjalnych, chyba kontrwywiadu. Wypytali mnie dok∏adnie, co robi∏em w takich to a takich dniach w Warszawie i co mnie ∏àczy z panem Fredem Bouldem.
Wyt∏umaczy∏em im, ˝e kupiliÊmy licencj´ i ˝e jest
to oficjalny przedstawiciel firmy Westinghouse, a w
jego obecnoÊci robiliÊmy badania wy∏àczników w Instytucie Elektrotechniki. Wszystko dok∏adnie zapisali i rozstali si´ ze mnà grzecznie. Na tym sprawa si´
skoƒczy∏a.

Mimo braku motywacji w tamtych latach autor
uczy∏ si´ j´zyka angielskiego. Na konwersacjach spotka∏ si´ z prokuratorem Stuhrem, ojcem s∏awnego dziÊ
aktora Jerzego Stuhra. Wiedza fachowa i dobra znajomoÊç angielskiego zaowocowa∏y wkrótce ( w 1965 r. )
trzymiesi´cznà podró˝à s∏u˝bowà do Brazylii. Pami´tnik z tej podró˝y nale˝y do najbardziej frapujàcych rozdzia∏ów tych wspomnieƒ.

Zdarzenie to jednak utkwi∏o mi w pami´ci, poniewa˝ by∏o dowodem czujnoÊci naszych s∏u˝b specjalnych, które pewno po numerze rejestracyjnym mojego samochodu dosz∏y do mojej osoby i wyjaÊni∏y charakter moich kontaktów z przedstawicielem „zgni∏ego Zachodu".

Od 1963 roku datujà si´ zainteresowania autora
motoryzacjà. Dzi´ki krewnemu z Anglii, od którego
otrzyma∏ Renaulta Dauphine, móg∏ wyruszyç w swo-

www.nasza-wielkopolska.pl

W programie wdra˝ania licencji by∏y przewidziane w okresie dwóch lat 3 miesi´czne wyjazdy szkole-
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sposób, tzn. nie kaza∏ mu natychmiast wstaç i pokazaç goÊciowi z Polski, jak si´ spawa aluminium, a tylko grzecznie uzgodni∏ z nim, o której godzinie mamy
przyjÊç nazajutrz. Nast´pnego dnia mia∏em szcz´Êcie
obejrzeç prac´ tego specjalisty, gdy wykonywa∏a∏ swojà dniówk´ zadaniowà".

niowe naszych specjalistów do zak∏adów Westinghouse w Pittsburghu.
Tak si´ zdarzy∏o, ˝e by∏em dwukrotnie szefem grupy naszych specjalistów wyje˝d˝ajàcych do Pittsburgha.
By∏em zatem w USA dwukrotnie - w 1974 i 1975 roku.
Podczas pobytu w czerwcu w 1974 bardzo g∏oÊno
by∏o w USA na temat ochrony Êrodowiska przed zatruciem spalinami pochodzàcymi z silników samochodowych.

W latach stanu wojennego 1980-1983 autor przebywa∏ na kontrakcie w Libii, którà opisuje bardzo ciekawie. Wzruszajàca jest scena pierwszej Wigilii i Pasterki na obczyênie. Po powrocie zaczyna si´ jego wielka, d∏ugoletnia przygoda z Fabrykà Samochodów Ma∏olitra˝owych. Awansuje na dyrektora ds. handlu w
Biurze Handlu Zagranicznego, po przej´ciu FSM przez
Fiata. W nowej firmie Fiat Auto Poland pan dyrektor
Rychlik zajà∏ si´ marketingiem i sprzeda˝à. Jednà z
form marketingu by∏ g∏ówny sponsoring Fiata w konkursie pi´knoÊci „Miss Polonia". Oddajemy raz jeszcze
g∏os panu Zdzis∏awowi:

Producenci samochodów przekonali u˝ytkowników w „naukowych" artyku∏ach w prasie, ile stracà
przez uchwalenie przez rzàd USA nowej ustawy wprowadzajàcej obowiàzek montowania katalizatorów
przez producentów samochodów. Podczas mojego pobytu w 1975 roku stwierdzi∏em osobiÊcie, jakim dobrodziejstwem by∏o dla wszystkich w USA wprowadzenie katalizatorów spalin. Jazda autostradà sta∏a si´
przyjemnoÊcià.

„Propozycj´ reprezentowania Fiata Auto Poland w
konkursie Miss Polski z∏o˝onà mi przez moich prze∏o˝onych przyjà∏em z zadowoleniem z dwóch powodów
– po pierwsze: wiedzia∏em, na podstawie swojego doÊwiadczenia zawodowego, ˝e wystàpienia publiczne
nie tremujà mnie zbytnio, a jako cz∏onek jury konkursu b´d´ mia∏ okazj´ poznania wielu s∏ynnych ludzi,
co mo˝e byç dla mnie pomocne w dalszej pracy w marketingu, po drugie: wiedzia∏em, ˝e sprawi´ ˝onie du˝à frajd´, zabierajàc jà ze sobà na pó∏fina∏y konkursu.

W zak∏adach Westinghouse w Pittsburghu zadziwia∏o mnie wiele rzeczy. Dos∏ownie nikt nie wejdzie
na oddzia∏y produkcyjne bez specjalnych, podobnych
do normalnych, okularów ochronnych. Dewizà jest bowiem has∏o: „Wzrok jest najwa˝niejszym zmys∏em
cz∏owieka". Zwiàzki zawodowe dbajà o Êcis∏e przestrzeganie u˝ywania przez wszystkich pracowników okularów ochronnych. Pewnego dnia poprosi∏em wysokiej rangi specjalist´ (coÊ w rodzaju naczelnego technologa), aby mi pozwoli∏ odrysowaç schemat unikalnego urzàdzenia z natury, to znaczy na linii produkcyjnej, poniewa˝ konstruktor gdzieÊ zgubi∏ ten schemat i nie móg∏ mi go dostarczyç. Nie przypuszcza∏em
nawet, ˝e wejÊcie na lini´ produkcyjnà i przeszkodzenie robotnikowi pracujàcemu na tym stanowisku wymaga uzgodnienia i uzyskania pozwolenia zwiàzków
zawodowych, które chronià pracowników nawet w takiej sprawie. Po napisaniu wniosku otrzymaliÊmy zgod´ na wejÊcie na stanowisko pracy dopiero na drugi
dzieƒ, mi´dzy godzinà 14.00 a 15.00, kiedy to stanowisko nie b´dzie u˝ywane przez obs∏ugujàcego pracownika. By∏em zaskoczony. W naszych socjalistycznych fabrykach, to wysokiej rangi szef podszed∏by do
pracownika, kaza∏by mu si´ odsunàç i na tym sprawa by si´ skoƒczy∏a. By∏em pe∏en podziwu dla ochrony pracowników, jakà roztaczajà nad nimi zwiàzki zawodowe.

Moja ˝ona ma szczególny sentyment do tej imprezy, a wynika to z tej prostej przyczyny, ˝e by∏a uczestniczkà pierwszego, zorganizowanego po wojnie konkursu Miss Polania w 1957 roku. Jako studentka, wystàpi∏a w wyborach regionalnych w Lublinie i zosta∏a
Miss Lublina. Wzi´∏a udzia∏ w finale, który odby∏ si´
w Gdaƒsku, w hali Stoczni, która niedawno sp∏on´∏a.
Tytu∏ Miss Polonia uzyska∏a wówczas pi´kna
gdaƒszczanka Alicja Bobrowska i otrzyma∏a w nagrod´ wycieczk´ do USA, co by∏o w tych czasach czymÊ
niezwyk∏ym."
Te preferencje autora spowodowa∏y jego udzia∏ w
wielu konkursach, gdzie bywa∏ wÊród pi´knych dziewczyn. Laureatki cz´sto pe∏ni∏y rol´ uroczych hostess
na targach i wystawach, jak choçby Mi´dzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu.

Pewnego dnia poprosi∏em technologa, aby mi pokaza∏ spawanie aluminium w os∏onie argonu. Technologia ta nale˝a∏a do rzadkoÊci w ówczesnej Polsce lat
70. By∏em zaskoczony, kiedy przyszliÊmy na stanowisko pracy. Robotnik siedzia∏ i czyta∏ gazet´. Na widok
„wielkiego szefa" ani drgnà∏. Odpowiedzia∏ na powitanie, nie wstajàc. Na pytanie czy b´dzie spawa∏, odpar∏ spokojnie, ˝e ju˝ dzisiaj skoƒczy∏ prac´ w dniówce zadaniowej, czyli ˝e wykona∏ ju˝ prac´. Na to mój
„wielki szef" zareagowa∏ znowu nie w socjalistyczny

Autor bardzo sympatycznie opowiada o swoich
licznych pobytach w Poznaniu, zawartych tam znajomoÊciach i przyjaêniach m.in. z wieloletnim prezesem
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich, nie˝yjàcym
ju˝ Stanis∏awem Laskowskim. Ksià˝ka jest pi´knie wydana i bogato ilustrowana. PrzeczytaliÊmy jà z nies∏abnàcym zainteresowaniem i polecamy goràco naszym
czytelnikom.
Maria i Jerzy B∏oszykowie
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TUNEZJA PACHNÑCA JAÂMINEM
Korespondencja w∏asna z Afryki
za 1,5 dinara lub najtaniej kolejkà za 500 milimów.
Alejà Burgiby wkracza si´ do Starego Miasta a w nim
do tajemniczych suków, czyli bazarów oferujàcych
nieprzebrane mnóstwo pamiàtek ze skóry, ceramiki, metali. KupiliÊmy r´k´ Fatimy (siostry proroka
Mahometa), która jest popularnym amuletem (podobnie jak oko proroka w Turcji), oraz par´ ceramicznych drobiazgów. Targowanie si´ o cen´ nale˝y do
obowiàzujàcego obyczaju. Tunezyjczycy to mili ludzie, lubià nas Polaków, zw∏aszcza polskie blondynki i mo˝na z nimi dobiç targu po niezwykle przyst´pnych cenach. JeÊli zna si´ francuski to handel jest
jeszcze ∏atwiejszy. Kuchnia tunezyjska jest pikantna, opiera si´ na wielu odmianach potrawy kuskus
(drobna kasza, baranina, ryby, jarzyny). Ciasta (podobnie jak herbata) bardzo s∏odkie. Trzeba jednak
spróbowaç s∏ynnego ratatukum. W Tunisie koniecznie wypada odwiedziç s∏ynne Muzeum Bardo, w którym znajduje si´ najbogatsza na Êwiecie kolekcja
rzymskich mozaik. CoÊ pi´knego! JeÊli zaczniecie
Paƒstwo czuç znu˝enie poruszaniem si´ w trzechtysiàcletniej historii, a tak˝e upalnym s∏oƒcem afrykaƒskim, proponuj´ ruszyç na po∏udnie – na dwudniowà wycieczk´ na Sahar´. Wyprawa rozpoczyna
si´ od zwiedzania przepi´knie zachowanego Koloseum rzymskiego w miejscowoÊci El Djem. MieÊci∏o
ono 27 tys. widzów i jest drugim co do wielkoÊci po
Koloseum w Rzymie (40 tys. widzów) miejscem
igrzysk Êwiata antycznego (trzecie Koloseum na 20
tys. osób znajduje si´ w Puli - Chorwacja). Dalsza trasa w´drówki prowadzi do wspania∏ej oazy nadmorskiej w Gabes. Niezapomniane widoki czekajà w
Matmacie, gdzie spotykamy si´ z iÊcie ksi´˝ycowym
krajobrazem. Urzeczony nim amerykaƒski re˝yser
G. Lucas nakr´ci∏ tu swój s∏ynny film „Gwiezdne
wojny". Fantastyczne te˝ sà domostwa Troglodytów
wyryte w mi´kkich ska∏ach wapniowych. Docieramy do miasteczka Douz, s∏ynàcego z hodowli wielb∏àdów. Jest ono jednoczeÊnie zwane „bramà pustyni”, bowiem tu w∏aÊnie zaczyna si´ Sahara. Fantastycznie jedzie si´ na wielb∏àdzie z ca∏à grupà tworzàcà swoistà karawan´ (koszt przeja˝d˝ki 15 zaÊ w
pe∏nym sezonie 30 dinarów). Ocean piasku Sahary
to niewàtpliwie jeden z najpi´kniejszych widoków
na Êwiecie. Piasek jest tu mia∏ki jak puder - nie dziwi wi´c fakt, ˝e podczas burzy piaskowej wciska si´
wsz´dzie. Stàd burnusy Beduinów majà specjalne
zabezpieczenia na twarz. Po zejÊciu z wielb∏àdów
spacerujemy a˝ do zmroku po tej najwi´kszej pustyni Êwiata. WczeÊnie rano ruszamy nad najwi´ksze
s∏one jezioro Afryki Chott Ej Djerib, aby zobaczyç

Ten niewielki kraj na mapie Afryki jest zaledwie
ma∏à plamkà. Zawiera si´ w niej ca∏a kwintesencja
afrykaƒskiego pejza˝u – no mo˝e bez d˝ungli.
W 1200 roku p.n.e. feniccy kupcy z Syrii i Libanu
przybyli do pachnàcych jaÊminem wybrze˝y Tunezji.
W 814 roku p.n.e. Fenicjanie za∏o˝yli Kartagin´, siedzib´ jednego z najwi´kszych i najbogatszych antycznych mocarstw. Zburzyli jà Rzymianie w 146 roku
p.n.e. W ciàgu nast´pnych stuleci kraj naje˝d˝ali
Wandalowie, Bizantyjczycy, Arabowie, Turcy i Francuzi. DziÊ przyje˝d˝a tu corocznie ponad 3 miliony
turystów. Turystyka jest jednà z podstaw wspó∏czesnej ekonomii kraju obok ropy naftowej wydobywanej na Saharze oraz fosforytów i rolnictwa.
Polecia∏em do tego pi´knego kraju póênà jesienià. Przywita∏a mnie s∏oneczna pogoda (27oC). ZamieszkaliÊmy w luksusowym hotelu „Amilcar" w
centrum Kartaginy, kilkanaÊcie kilometrów od stolicy Tunezji - Tunisu. Goràco polecam turystom wybierajàcym si´ na wakacje w∏aÊnie ten pó∏nocny rejon kraju - zw∏aszcza tym, którzy obok wylegiwania
si´ na pla˝y pragnà poznaç jego histori´ i zabytki. A
jest tu co oglàdaç! Dwukilometrowy spacer z hotelu (mo˝na wynajàç te˝ bryczk´) do Muzeum Narodowego odkryje wspania∏e ruiny staro˝ytnej Kartaginy. W muzeum zobaczyç mo˝na wspania∏oÊci Êwiata antycznego: przepi´knà z∏otà bi˝uteri´, cudowne
amfory, punickie, greckie i rzymskie, zachowany sarkofag a w nim szkielet 17-letniego m∏odzieƒca kartagiƒskiego. Warto wybraç si´ do ogromnych, doskonale zachowanych ruin term Antoniusza. To robi
wra˝enie. Puszczajàc wodze wyobraêni mo˝na zostaç
obserwatorem g∏oÊnego romansu Antoniusza i Kleopatry, który tam móg∏ mieç swoje upojne epizody.
JeÊli poczujecie si´ Paƒstwo zm´czeni staro˝ytnoÊcià
proponuj´ wypraw´ do urokliwego miasteczka Sidi
Bou Said (z naszego hotelu to 1500 m). Po∏o˝one na
urwistym brzegu przyciàga wzrok (i turystów) swojà charakterystycznà architekturà w tonacji wy∏àcznie b∏´kitno-bia∏ej oraz fantastycznym widokiem na
zatok´. Spacer wàskimi i stromymi uliczkami wÊród
sklepików i kramów jest wielkà atrakcjà. Tam w licznych kawiarenkach mo˝na wypiç s∏ynnà, supers∏odkà, z domieszkà zió∏ herbat´ tunezyjskà (kosztuje
400 milimów).Tam te˝ palacze mogà skosztowaç jak
smakuje czicza - czyli fajka wodna. Przy tej okazji
wspomnijmy, ˝e w wymianie za 1 dolara otrzymuje
si´ ok. pó∏tora dinara. Nie sposób nie zwiedziç Tunisu, do którego mo˝na dojechaç taksówkà za 5-6 dinarów (cen´ negocjuje si´ z kierowcà), autobusem
www.nasza-wielkopolska.pl
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eningiem 737 ze „stajni" White Eagle Aviation pana Niemczyckiego. Urocze stewardesy, Êwietny posi∏ek i sta∏a informacja na monitorach o po∏o˝eniu
samolotu czyni∏y podró˝ ciekawà i krótkà. Organizatorem tej wyprawy by∏o warszawskie biuro Selectours przy ul. E. Plater 36 (tel. 0-22 652-06-35/36).
Koszt po sezonie ok. 1200 z∏ (8 dni). W tak zwanym
wysokim sezonie (VI –VIII) trzeba dodaç ok. 30% do
tej ceny.

przeÊliczny wschód s∏oƒca. Przy sprzyjajàcych warunkach atmosferycznych mo˝na tu ujrzeç fatamorgan´. My nie mamy tego szcz´Êcia, wi´c zadawalamy si´ zakupem najpi´kniejszych tu i stosunkowo
tanich „ró˝ pustyni”, które nale˝à do obowiàzkowych pamiàtek dla zdobywców Sahary. Poprzez jezioro (w tym okresie ca∏kiem suche ze stertami soli) jedziemy groblà do Tozeur, gdzie przesiadamy si´
na jeepy. W oddali widaç ju˝ pierwsze wzniesienia
gór Atlasu Saharyjskiego. Docieramy do oazy górskiej Chebika usadowionej u stóp wàwozu, z którego wyp∏ywa fantastyczny strumieƒ. Podje˝d˝amy
pod granic´ z Algierià i jesteÊmy na trasie s∏ynnego
rajdu Pary˝ - Dakar. Naszà egzotycznà wypraw´ w
g∏àb Tunezji zamykamy wizytà w Êwi´tym mieÊcie
islamu Kairouan, który s∏ynie z Wielkiego Meczetu
(trzeciego rangà po meczetach w Mekce i Jerozolimie). Legenda mówi, ˝e w meczecie kairouaƒskim
przechowywane sà trzy w∏osy proroka Mahometa.
S∏aw´ temu miastu przynosi równie˝ produkcja najpi´kniejszych w Tunezji dywanów.

˚ycz´ przysz∏ym afrykaƒskim turystom niezapomnianych wra˝eƒ!
Do naszej redakcji dotar∏a oferta turystyczna na
2001r. biura podró˝y „Martin". Ta znakomita firma
zosta∏a wyró˝niona w 2000 roku certyfikatem I edycji Konkursu Us∏ug „Dobre bo polskie" za doskona∏à
organizacj´ wycieczek zagranicznych. Dodajmy, ˝e
wspó∏organizatorem medialnym tego presti˝owego,
konsumenckiego konkursu (na firmy g∏osujà konsumenci us∏ug a nie kapitu∏a) jest tak˝e nasza redakcja.
Gratulujemy przy tej okazji prezesowi Paw∏owi
Tyczyƒskiemu i wspó∏pracownikom, tego dowodu
uznania klientów biura podró˝y „Martin". Oferuje
ona na tegoroczne lato ciekawe pobyty w Hiszpanii,
Grecji, Chorwacji i W∏oszech. Ceny niezwykle atrakcyjne. Firma stosuje 20% rabatu. Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w siedzibie „Martina" przy ul.
Libelta 29 w Poznaniu tel. 855-34-82 lub 855-74-10
tel/fax 855-11-57.
Wspania∏ych wakacji
wszystkim czytelnikom „Naszej Wielkopolski"
˝yczy Jerzy B∏oszyk

Na zakoƒczenie kilka uwag praktycznych. W goràcym klimacie afrykaƒskim nale˝y piç du˝o wody.
Najbezpieczniej kupowaç wod´ mineralnà zamkni´tà w 1,5 l butelkach (kosztuje 400 milimów w sklepach spo˝ywczych, ale ju˝ w hotelach 1,5 do 2 dinarów). Wody na kaw´ przegotowa∏em dwa razy na
wszelki wypadek. Wodà trzeba popijaç te˝ pikantne
potrawy kuchni tunezyjskiej. Warto zabraç sweter
lub lekkà kurtk´, bo wieczory i noce bywajà ch∏odne. Powrót Polskimi Liniami Lotniczymi „Lot" (trwa∏
2,5 godziny) by∏ bardzo przyjemny, bo lecieliÊmy Bo-

Tunezja w skrócie
Oficjalna nazwa:
Powierzchnia:
Stolica:
Waluta:

Republika Tunezyjska
163 610 km2
Tunis
1 dinar tunezyjski=
1000 milimów=ok.3,5 z∏

J´zyki:
Religie:

arabski (urz´dowy),
francuski
islam (98%), judaizm,
chrzeÊcijaƒstwo w mniejszoÊci

Klimat: Êródziemnomorski na wybrze˝u, zwrotnikowy, suchy w g∏´bi làdu, temperatura Êrednia w Tunisie waha si´ od 10,2o C w styczniu do
26,6o C w sierpniu.
G∏ówne ga∏´zie gospodarki: górnictwo, turystyka, przeróbka fosforytów, rafinacja ropy naftowej, produkcja cementu.
Roczny dochód na 1 mieszkaƒca: 1541 USD

Tunezyjski artysta przy pracy.
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KILKA PORÓWNA¡
AFORYZM MIESIÑCA:
„JEDNOSTKA MO˚E BYå POT¢GÑ.
ZALE˚Y ILE ZER STANIE ZA NIÑ”.
Wróci∏em ze Stanów Zjednoczonych i po krótkotrwa∏ym szoku znów poczu∏em si´ u siebie, u nas,
w domu. Kuracja polega na tym, ˝e trzeba zrozumieç,
i˝ przepaÊç jaka nas dzieli od mieszkaƒców tego
Êwiatowego lidera polega na ró˝nicy mentalnej. Tam
akceptuje si´ zasad´, ˝e dobrobyt wynika z bardzo
ci´˝kiej, sta∏ej pracy. Szanuje si´ prawo, choçby by∏o momentami bezsensowne, jak np. wybór prezydenta nie wi´kszoÊcià g∏osów, lecz iloÊcià elektorów.
Prowadzi to do wyboru kandydata, który zdoby∏ pó∏
miliona g∏osów mniej, ni˝ jego pokonany przeciwnik. U nas nie trzeba by wcale liczyç g∏osów ponownie. Je˝eli zaÊ w jakimÊ stanie nie wolno sprzedawaç
fajerwerków, to jedzie si´ je oglàdaç do sàsiedniego... Wyjàtkiem sà pokazy sztucznych ogni w najwi´ksze Êwi´to paƒstwowe. Ale wtedy strzelajà
ognie, które przygotowujà fachowcy. Chroni to spo∏eczeƒstwo przed pokaleczeniem, oÊlepieniem, czy
podpaleniem. Je˝eli karmienie go∏´bi lub mew kosztuje powa˝ny mandat, to si´ tych ptaków nie dokarmia i jakoÊ ˝yjà.

– Czy pieszo, czy samochodem? Obliczy∏em, ˝e za 11
minut móg∏bym byç na miejscu, jedynie pos∏ugujàc si´ helikopterem.

Palenie papierosów uwa˝ane jest za s∏aboÊç charakteru, które mo˝e obni˝yç szans´ palacza na zdobycie dobrze p∏atnej pracy. Coraz wi´cej ludzi pije
kaw´ bez kofeiny z dodatkiem mleka bez t∏uszczu.
Podobnie bezt∏uszczowe sà lody, a piwo bez alkoholu, to nie dowcip reklamowy.

W Polsce wytworzy∏o si´ dziwne poj´cie "damskiego samochodu". Jest to u nas zazwyczaj ma∏e,
ciasne i bardzo niebezpieczne "wozide∏ko", do którego szanujàcy si´ m´˝czyzna boi si´ wsiadaç. Mój
amerykaƒski zi´ç, kiedy zobaczy∏ coÊ w rodzaju Cinquecento, nazwa∏ to "box of death" czyli – "pud∏o
Êmierci". Nigdy nie zrozumie, ˝e Polacy, tacy pe∏ni
galanterii wobec dam, pozwalajà w czymÊ tak niebezpiecznym jeêdziç swoim ukochanym kobietom.
Tam si´ niewiastom funduje ogromne landary w rodzaju Chevroleta, czy Buicka, bo kiedy si´ takim taranem w coÊ uderzy, nigdy nie ucierpi ona, choç si´
zdefasonuje on.

Podobnego skandalu nie darowano by k∏amczuchowi w USA. Straci∏by klientów. U nas w hipermarketach stojà na pó∏kach modne ksià˝ki, zaÊ pod nimi wypisano ceny. Kiedy jednak dotrzesz ze swoim
bestsellerem do kasy, dowiesz si´, ˝e cena dotyczy∏a dzie∏a... pod napisem. Nad ksià˝kà, którà ty wybra∏eÊ nie by∏o ceny, ale rachunek opiewa na sum´
dwa razy wy˝szà.
Bardzo cz´sto te˝ ceny pozbawione sà dodatkowego podatku VAT, który w wysokoÊci np. 22% doliczà ci dopiero przy kasie. W Stanach sà przy pó∏kach czytniki kodów kreskowych, które zawsze podajà pe∏nà cen´. Tam szanuje si´ klienta. Nie musi
prze˝ywaç chwili wstydu, ˝e przeliczy∏ si´ ze swoimi mo˝liwoÊciami finansowymi. Polak doÊwiadczony zawsze woli kupiç mniej, by ewentualnie nie paÊç
ofiarà kombinatorów na wielkà skal´.

To kraj ludzi z charakterem, gdzie zamo˝noÊç jest
powszechna a bieda marginesowa. Bardzo widoczna
w wielkich miastach, gdzie si´ to podobno op∏aca.
U nas natomiast zaczyna byç powszechnà bieda zaÊ
margines stanowià bogacze, którzy zresztà zrobili
fortuny w zamieszaniu, na styku epok, i nie budzà
na razie zaufania, choç otoczeni sà zazdroÊcià.

Kobiet´ si´ wi´c szanuje i chroni. Mo˝e to im zosta∏o z czasów wielkiego braku niewiast na szlakach
kolonistów, osiedlajàcych si´ na tzw. "Dzikim Zachodzie"? U nas, mimo szarmanckich zasad, ciàgle podchodzi si´ do paƒ, jako tych, których jest raczej nadmiar, a zatem widaç, ˝e ich specjalnie oszcz´dzaç nie
warto?
Ryszard Podlewski

Dzieli nas widoczna przepaÊç, choçby w dziedzinie reklamy, gdzie nie toleruje si´ blagi i cwaniactwa. U nas natomiast reklamy k∏amià oficjalnie i bezczelnie. Nawet wielkie hipermarkety oszukujà klientów na swoich bilbordach. Podajà np. odleg∏oÊç z
konkretnego miejsca w mieÊcie do swoich siedzib w
... minutach. Tymczasem je˝eli czytamy, ˝e do jakiejÊ
"Êwiàtyni handlu" mamy 11 min.(?) to co to znaczy?
www.nasza-wielkopolska.pl
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ELEKTRONIKA,
która pozwala nam czuç si´ bezpiecznie
Autor
Centra Dowodzenia sà kompleksowo projektowane, budowane i serwisowane przez WTG, a wi´c
ca∏oÊç systemu pochodzi z jednej r´ki, partnera doÊwiadczonego i uznanego przez zamawiajacych.

Zwiedzajàc tereny wystawowe Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich w dniach 19-22.9.2000
moje zainteresowanie wzbudzi∏a ekspozycja prezentowana w ramach SAWO`2000 (XII Mi´dzynarodowe Targi Ârodków Ochrony Pracy, Po˝arnictwa
i Ratownictwa).

To co zobaczy∏em i o czym dowiedzia∏em si´ na
targach SAWO`2000 wywo∏a∏o szereg moich refleksji na temat naszej codziennej rzeczywistoÊci w kraju, dà˝àcym powolnymi krokami do poziomu Unii
Europejskiej.

Mojà uwag´ zwróci∏ t∏um osób, w tym wielu
w mundurach, oblegajàcych stanowisko nr 10 w pawilonie 21. Z fryzu na zabudowie stanowiska wystawowego dowiedzia∏em si´, ˝e nale˝y ono do firmy
WTG. Po przebiciu si´ przez mur t∏umu, moim
oczom ukaza∏a si´ bardzo interesujàca ekspozycja.
Wyró˝nia∏a si´ ona spoÊród innych pod wzgl´dem
aran˝acji jak i nowoczesnoÊci, której przejaw stanowi∏y prezentowane urzàdzenia elektroniczne.

Codzienne informacje bombardujàce ka˝dego
z nas z publikacji prasowych, radia, telewizji o w∏amaniach, kradzie˝ach, rozbojach, gwa∏tach, ma∏ej
skutecznoÊci naszej Policji w Êciganiu przest´pców
przez to, ˝e jest przecià˝ona robotà papierkowà
i niedoinwestowana, narastajàcym poczuciu realnego zagro˝enia przez przeci´tnego cz∏owieka ze strony tych przys∏owiowych „∏ysych” i tych prawdziwych przest´pców, nie nastraja pozytywnie na przysz∏oÊç przeci´tnego mieszkaƒca naszego rejonu Europy.

Z rozmów z przedstawicielami firmy dowiedzia∏em si´, ˝e WTG Polska Sp. z o. o. zaprezentowa∏a
tam zintegrowany system Centrum Dowodzenia,
Centrum Zarzàdzania Kryzysowego, jak i Centrum
Powiadamiania Ratunkowego.
Systemy tego typu wykorzystywane sà od wielu
lat w krajach Europy zachodniej w Stra˝y Po˝arnej,
Policji, Pogotowiu Ratunkowym, S∏u˝bach Ochrony
i Monitoringu, Zak∏adowych S∏u˝bach Ratowniczych, takich jak zak∏ady chemiczne, rafinerie, na
lotniskach, w kolejnictwie i w wojsku.

Nie wspomn´ nawet o takich drobnych zuchwa∏oÊciach naszych rodzimych „mafioso”, jak bezszelestne wdzieranie si´ ich w nocy do sypialni ma∏˝eƒskich smacznie Êpiàcych, a stojàcych na Êwieczniku
VIP-ów, wykradanie im trzymanych w nocnych stolikach kluczyków od ich Hond i innych stalowych
rumaków, odpoczywajàcych po trudach dnia w przepastnych willowych gara˝ach i ulatniajàcych si´ nagle w sinà dal...

Z prezentacji prowadzonej na stanowisku przez
Prezesa WTG Polska mgr in˝. Jerzego Dobrzykowskiego dowiedzia∏em si´ wiele ciekawych informacji o samej firmie, jej doÊwiadczeniu oraz jej kompetencjach i fachowoÊci w dziedzinie budowania powy˝szych systemów. Firma posiada 87-letnie doÊwiadczenie w budowie systemów telekomunikacyjnych, komputerowych, alarmowych (przeciwpo˝arowych i przeciww∏amaniowych), dozoru wideo
i innych. Natomiast od ponad 15 lat zajmuje si´ budowà Centrów Dowodzenia. Firma mo˝e poszczyciç
si´ wieloma osiàgni´ciami zarówno pod wzgl´dem
iloÊci, jak i jakoÊci dzia∏ania i niezawodnoÊci wybudowanych od podstaw tego typu systemów. O klasie i know how firmy WTG Êwiadczy mi´dzy innymi fakt, ˝e jej autorstwa jest Centrum Zarzàdzania
Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego
w Neuss (Niemcy) uznanego przez Komisj´ Unii Europejskiej w 1999 roku jako najnowoczeÊniejsze tego typu stanowisko w krajach europejskich.

Z drugiej strony szumne zapowiedzi w∏adz
o zwi´kszeniu Êrodków dla Policji, Stra˝y Po˝arnej
(majàcej najwi´ksze powa˝anie spo∏eczne w rankingach organizacji i s∏u˝b odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne) owocujà w zatrudnianiu w skali kraju du˝ej liczby pracowników Stra˝y Miejskiej,
potrafiàcej tylko sprawnie wypisywaç mandaty za
brak karty postojowej w Strefie Ograniczonego Parkowania lub karaç babcie sprzedajàce na bazarach
produkty ze swoich ogródków, aby dorobiç do g∏odowej renty lub zasi∏ku.
Przypomnia∏em sobie powodê, która nas nawiedzi∏a w 1997, ogrom zniszczeƒ, strat, tragedii ludzkich z nià zwiàzanych, które da∏oby si´ na pewno
zminimalizowaç, gdyby istnia∏a sieç takich Centrów
Dowodzenia w kraju, które bezproblemowo mog∏y
wspó∏dzia∏aç z podobnymi w Niemczech i Czechach.
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∏o szans „∏ysym” i prawdziwym przest´pcom, którzy z respektem traktujà swoich adwersarzy, inaczej
ni˝ to ma miejsce u nas w kraju. Nie sà to rozwiàzania oparte na KOMPUTERZE PC pochodzàcym
„z pó∏ki sklepowej" z zainstalowanym oprogramowaniem typu WORD, EXCEL lub podobnym, które
w tych bardzo newralgicznych i wa˝nych zastosowaniach nie majà jakiegokolwiek sensu u˝ytkowego
i technicznego. Systemy Dowodzenia, Zarzàdzania
Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego prezentowane przez WTG sà naprawd´ dojrza∏e pod wzgl´dem koncepcji zweryfikowanej d∏ugoletnià praktykà. Obecna forma Centrów Dowodzenia tworzona
by∏a przez rzesze in˝ynierów i innych specjalistów
w po∏àczeniu z doÊwiadczeniem osób pracujàcych
w Stra˝y Po˝arnej, Policji, S∏u˝bach Ochrony itp.

Praktyka pokaza∏a, jak s∏abo dzia∏a∏ ogólnie system
ratowniczy i jak bardzo zemÊci∏ si´ brak odpowiedniej jego koordynacji w walce z ˝ywio∏em.
Tego typu stan rzeczy jest coraz bardziej niepokojàcy dla ka˝dego podatnika, który pod ci´˝arem obcià˝eƒ finansowych narzucanych mu pod ró˝nymi
postaciami przez w∏adze ma prawo wymagaç przynajmniej poczucia bezpieczeƒstwa w swoim domu.
Wracam znowu do ekspozycji oglàdàdanej na
SAWO`2000.
Problemy z przest´pczoÊcià, poczuciem powszechnego zagro˝enia odczuwanego przez naszego podatnika zosta∏y w krajach europejskich dawno ju˝ rozwiàzane lub przynajmniej ograniczone do takiego rozmiaru, ˝e nie jest to takim problemem jak u nas.

˚adna firma typu „krzak" (jakich wiele jest na
polskim rynku), nie jest w stanie zaoferowaç tego
typu kompleksowych rozwiàzaƒ, tym bardziej, ˝e
Centra Dowodzenia, Centra Zarzàdzania Kryzysowego, Centra Powiadamiania Ratunkowego sà stosunkowo nowym poj´ciem, które si´ u nas w ostatnim czasie pojawi∏o, a od lat jest znane i z powodzeniem stosowane na Zachodzie. Opinie te postanowi∏em zweryfikowaç !

Sta∏o to si´ równie˝ przy czynnym wspó∏udziale firmy WTG budujàcej Centra Dowodzenia pozwalajàce sprawnie dzia∏aç Policji, Stra˝y Po˝arnej i innym s∏u˝bom odpowiedzialnym za bezpieczeƒstwo
przeci´tnego mieszkaƒca.
Centra Dowodzenia produkcji WTG sà komplekeksowym rozwiàzaniem systemowym pozwalajàcym w/w s∏u˝bom sprawnie wype∏niaç swoje zadania. Integrujà one systemy ∏àcznoÊci, alarmowania,
automatycznego sterowania procedurami alarmowymi i protokó∏ami dzia∏ania. Pozwalajà na maksymalnie szybkà reakcj´ np. Policji, Stra˝y Po˝arnej, Pogotowia Ratunkowego w wyniku zdarzenia typu wypadek, po˝ar, napad. Odcià˝ajà pracowników tam
zatrudnionych od tracenia czasu na zb´dnà biurokracj´ pozwalajàc im zajàç si´ w∏aÊciwà pracà. Technika i oprogramowanie zastosowane przez firm´,
pozwalajà operatorom pracowaç bez zb´dnego stresu i efektywniej wykorzystywaç b´dàce w ich dyspozycji Êrodki i si∏y zapewniajàce poczucie bezpieczeƒstwa spo∏eczeƒstwa. SprawnoÊç techniki tutaj
u˝ytej w po∏àczeniu z kwalifikacjami ludzi daje ma-

I tak trafi∏em na inne stanowiska targowe gdzie
zobaczy∏em coÊ, co okreÊlane by∏o przez oferentów
jako Centrum Zarzàdzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego, lecz wyglàdem przypomina∏o
mi po∏àczenie dwóch radioodbiorników samochodowych z monitorem komputerowym i paroma
przyciskami w prymitywnej obudowie. Ju˝ ze wzgl´du na wyglàd zewn´trzny nie wzbudzi∏o „to coÊ”
mojego zaufania jako obserwatora problemów bezpieczeƒstwa i jako osoby majàcej ogólne poj´cie
o technice komputerowej.
Wierz´, ˝e doczekam jeszcze czasów, w których
ta powszechnie za granicà stosowana technika b´dzie wykorzystywana i u nas.
Pozostaje mi jedynie nadzieja, ˝e doczekam jeszcze czasów, w których ta powszechna za granicà technika b´dzie wykorzystywana w „dojrza∏ej”, a nie „domoros∏ej" postaci i u nas.
˚yczy∏bym sobie równie˝, ˝eby w koƒcu nasi decydenci zrozumieli, ˝e warto przejÊç przez otwarte
drzwi, a nie je wywa˝aç, bo przecie˝ w tej dziedzinie
to „wywa˝anie” i jednoczeÊnie eksperymentowanie,
mo˝e kosztowaç utrat´ ˝ycia lub mienia ka˝dego z nas.
˚yczy∏bym sobie równie˝, ˝eby decydenci nie ˝a∏owali Êrodków finansowych na tego typu inwestycje w Stra˝y Po˝arnej, Pogotowiu Ratunkowym
i w Policji, i wykorzystywali je racjonalnie. Zdaj´ sobie spraw´, ˝e technika stosowana w tego typu sys-

Centrum dowodzenia

www.nasza-wielkopolska.pl
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CENTRUM
POZNANIA

temach nie jest tania, ale korzyÊci z jej zastosowania
b´dà jak najbardziej op∏acalne w sensie ogólnospo∏ecznym.
Trzeba dopuÊciç do g∏osu profesjonalistów, a nie
eksperymentowaç we w∏asnym zakresie tracàc przy
okazji wiele êle zainwestowanych w ten sposób pieni´dzy i czasu!

JEST STRASZNIE ZANIEDBANE

To by∏y tylko moje spostrze˝enia, przemyÊlenia
i ˝yczenia.
Jednak póki co, nie nale˝y si´ oglàdaç na innych,
jak i na w∏adze majàce obowiàzek zapewniç nam bezpieczeƒstwo. We w∏asnym indywidualnym lub prywatnym zakresie musimy sami zadbaç o bezpieczeƒstwo swojego domu i w∏asnej firmy. Musimy instalowaç przeciww∏amaniowe urzàdzenia alarmowe, jak
i zabezpieczyç nasze domy i firmy za pomocà monitoringu wideo. Wtedy mo˝emy czuç si´ bezpieczniej.
Pomogà równie˝ w tym specjaliÊci z firmy WTG.
Firma WTG Polska Sp. z o. o. zajmuje si´ projektowaniem, instalacjà, serwisem i sprzeda˝à
w dziedzinie:
- systemów alarmowych przeciwpo˝arowych i przeciww∏amaniowych w obiektach prywatnych, przedsi´biorstwach przemys∏owych, biurach, urz´dach
- dozoru za pomocà kamer VIDEO obiektów i miast
- urzàdzeƒ telekomunikacyjnych (centrale telefoniczne cyfrowe, ∏àcznoÊç radiowa GPS, cyfrowe rejestratory rozmów i danych komputerowych itp.)
- sieci komputerowych (okablowanie strukturalne
cat.5, Êwiat∏owodowe, urzàdzenia aktywne sieci
komputerowej, serwery, workstation, PC)
- systemów i urzàdzeƒ nag∏aÊniajàcych (w tym konferencyjnych i t∏umaczeƒ symultanicznych)
- kontroli dost´pu do obiektów i pomieszczeƒ
- domofonów akustycznych i video
- instalacji satelitarnych do odbioru programów TV
SAT dla ma∏ych i du˝ych obiektów (domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, hotele itp).
- i wiele wi´cej, zale˝nie od potrzeb Klienta....
Firma WTG Polska Sp. z o. o. ma na swoim koncie wiele osiàgni´ç w Polsce. Posiada certyfikat „Dobre bo Polskie". Jest w stanie przenieÊç na rynek polski know how stosowane w Europie i pomóc przez
technik´ polepszyç bezpieczeƒstwo podatnika polskiego.
Opracowa∏ I. Dorat
Adres: WTG Polska Sp. z o.o.
ul. Hugona Ko∏∏àtaja 84, 61 - 421 Poznaƒ
tel./fax: 061/ 830 58 00

Graffiti, prowizoryczny s∏up wysokiego napi´cia i zdewastiowany
Stadion Warty - niezbyt to dobra wizytówka dla stolicy Wielkopolski.
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Kolorowe reklamy szpecàce miasto, prowizoryczne parkingi i pawilony, zdewastowane przystanki, wolne przestrzenie w centrum czekajàce
na zabudowanie i poniszczone przez graficiarzy elewacje budynków - to wszystko z pewnoÊcià nie przysparza chwa∏y Poznaniowi.

www.nasza-wielkopolska.pl

44

