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Mariusz Wiśniewski dla „Wyborczej”

Poznań stoi
PiS ością
w gardle
Pracuję tak, żeby w odpowiednim momencie być
gotowym do podjęcia tej decyzji – mówi w rozmowie z „Wyborczą” Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Chodzi o start w wyborach prezydenta miasta.

Przed zeszłorocznymi wyborami jedna
rzecz była pewna – Mariusz Wiśniewski
zostanie na swoim stanowisku.
– Dobrze oceniam jego dotychczasową
pracę – mówił o nim prezydent Jacek Jaśkowiak. Wiśniewski to pierwszy, najważniejszy zastępca Jaśkowiaka. Odpowiada
za rozwój miasta, gospodarkę nieruchomościami, relacje z inwestorami, oświatę,
rewitalizację.
Jednak pierwszy raz rozmawiamy
w „Wyborczej” z Wiśniewskim w jego
nowej roli, bo niedawno został przewodniczącym poznańskiej Platformy Obywatelskiej. W partii musi pogodzić ze sobą
dwa skłócone stronnictwa. To nie będzie
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Zapowiedzi wydarzeń kulturalnych
na stronach 17-28

łatwe, bo wybory na szefa PO wygrał jednym głosem.
Wiceprezydent mówi nam o tym, dlaczego Koalicja Europejska przegrała majowe wybory i co powinna zrobić, żeby
tak samo nie było na jesieni. Krytykuje
PiS za łamanie praworządności, agresywną propagandę w mediach publicznych i zepsucie oświaty. – A jeśli wygra
jesienią, zdemoluje samorządy – przekonuje.
W 2023 roku to Wiśniewski może być
kandydatem Platformy na prezydenta Poznania. – Pracuję tak, żeby w odpowiednim momencie być gotowym do podjęcia
tej decyzji – mówi nam.
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Tomasz Nyczka

Rocznica Czerwca 1956 r.

Pomóż!

63 lata temu
Poznań
podniósł głowę

Zbiórka
dla dzieci
Wasyla

Robotnicy poznańskich fabryk 63 lata
temu wyszli na ulice z hasłami ekonomicznymi, które szybko przeszły w polityczne. Władza była przerażona tym,
jakie okrzyki wznosili poznaniacy.
Czytaj dziś w specjalnym dodatku
do „Wyborczej”

Wasyl Czornej zasłabł w pracy, ale
jego szefowa zamiast wezwać pomoc,
wywiozła go do lasu. Zmarł. Gdy opisaliśmy tę historię w „Wyborczej”, ruszyła
zbiórka pieniędzy dla dzieci zmarłego.
W czwartek było już 140 tys. zł.
Więcej 6 Komentarz 2
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krainiec Wasyl Czornej zasłabł w zakładzie produkującym trumny w Wielkopolsce. Polska szefowa,
zamiast wezwać pogotowie, wywiozła go do lasu
i porzuciła – ta informacja, ujawniona w poniedziałek przez „Wyborczą”, zelektryzowała cały kraj. Oto bowiem
zostały przekroczone kolejne granice w przedmiotowym
traktowaniu drugiego człowieka, byle tylko utrzymać swój
malutki biznesik (Wasyl zatrudniony był na czarno). Oto
kolejny już raz okazało się, że choć żyjemy w XXI wieku,
niektórzy przedsiębiorcy – zapewne nie tylko w Wielkopolsce – swoich pracowników traktują jak pierwsi kapitaliści
niemal dwieście lat temu. Bo czym różni się to, jak został
potraktowany Wasyl od sceny z „Ziemi obiecanej”, w której
największym problemem fabrykanta jest nie to, że maszyna
wciągnęła pracownika, lecz to, że na marne pójdzie bela
zakrwawionej bawełny?
Jeszcze w poprzedni weekend moi redakcyjni koledzy –
Ludmiła Annanikova i Piotr Żytnicki – rozmawiali ze znajomymi Wasyla. Od jednego
z nich usłyszeli, że szefowa
mogła przecież zostawić
Wasyla na przystanku
Oto kolejny już raz
gdzieś przy ﬁrmie. Ktoś
by się nim pewnie zajął,
okazało się, że choć
ktoś by wezwał karetkę. To
żyjemy w XXI wieku,
też jest przerażające. Bo
niektórzy przedsiębiorcy
jeszcze kilkanaście miesię– zapewne nie tylko
cy temu za barbarzyńskie
uważaliśmy to, że właściw Wielkopolsce – swoich
ciel ﬁrmy zostawił zatrudpracowników traktują
nioną na czarno Ukrainkę
jak pierwsi kapitaliści
Oksanę na przystanku, gdy
ta dostała w pracy udaru.
niemal dwieście lat temu.
A dziś... Gdzie jesteśmy
Bo czym różni się to, jak
dziś, skoro takie rozwiązostał potraktowany
zanie w historii Wasyla
wydaje nam się w miaWasyl od sceny z „Ziemi
rę ludzkie?
obiecanej”, w której
W Wielkopolsce pranajwiększym problemem
cuje obecnie ok. 300 tys.
Ukraińców. Na budowach,
fabrykanta jest nie to,
w sklepach, knajpkach, na
że maszyna wciągnęła
ulicach coraz częściej słypracownika, lecz to, że
chać ukraiński. Przyjechali
na marne pójdzie bela
tu za pracą i/albo uciekając
przed wojną, co nie znazakrwawionej bawełny?
czy, że na co dzień wolno
nam traktować ich gorzej.
Dziś 63. rocznica Poznańskiego Czerwca ’56 – wielkiego protestu robotników, którzy
walczyli o swoją godność. I jesteśmy dziś w momencie, gdy
Ukraińcy w Polsce też mogliby o swoją godność zawalczyć.
Bo historia Wasyla pokazuje, że czara goryczy ostatecznie
się przelała. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby choćby
jedna trzecia z tych 300 tys. ludzi nie przyszła pewnego dnia
do pracy?
Obawiam się jednak, że nieprędko doczekamy takiego
protestu. W pogoni za chlebem, w ucieczce przed wojną ludzie godzą się wszak na wiele więcej. To jednak nie powinno
nam pozwalać na to, by ich gorzej traktować. Ale najwidoczniej nigdy dość powtarzania tej oczywistości. Dlatego marzy
mi się, by tak zaangażowany społecznie Festiwal Malta, za
rok, na swoje 30-lecie, podjął temat Ukraińców w Polsce.
Naprawdę, wszyscy mielibyśmy o czym pogadać. l

W
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Dla
Poznańskiej
Garażówki
za kolejny kiermasz, który
pomaga i uczy pomocy.
Kupujesz bon za 5, 10, 20
zł, a potem wymieniasz
na rzeczy, które ktoś inny
chce dać – korale sprzed
40 lat, książkę, wegańską
przekąskę. W ten sposób
pomagasz dzieciom z Syrii.
W niedzielę na pl. Wolności ludzie z Poznańskiej
Garażówki rozstawili 18
straganów z taką pomocą.
Pieniądze ze sprzedaży
zasilą konto Kids Paradise,
organizacji, która pomaga
Syryjczykom. Akcję wsparły m.in. CK Zamek, Scena
Robocza, Brama Poznania,
kina Muza i Rialto.

sobotę, w dniu patronów
miasta Piotra i Pawła,
odbierze Nagrodę Artystyczną
Miasta Poznania. Paweł Grobelny
jest projektantem i kuratorem.
„Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu, ze szczególnym
uwzględnieniem humanistycznego myślenia o mieście jako
miejscu otwartym i wspólnym,
będącym architektonicznym
oraz społecznym kosmopolis,
a nie klaustropolis” – uzasadniła
kapituła nagrody. Paweł Grobelny
jest m.in. autorem nagradzanego
projektu skweru na Chwalisze-

wie, z charakterystyczną okrągłą
ławką-sceną.
Ma 30 lat. Studiował na ASP
w Poznaniu, Lyonie i Paryżu. Jest
laureatem międzynarodowych
nagród, m.in. LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton, Tremplins
Meuble Paris oraz Rado Star
France 2013 przyznanej podczas
Paris Design Week. Za projekt
Circle Form na Chwaliszewie
dostał główną nagrodę w konkursie Polska Architektura XXL. Jego
prace znajdują się m.in. w kolekcjach Muzeum Designu w Monachium i Muzeum Narodowego
w Warszawie. l

W pewnej poznańskiej parafii, do
dziewczynek sypiących na procesji
kwiatki, jedna z matek przyprowadziła
swojego małego synka, dała mu
koszyczek i chłopczyk rzucał kwiaty.
Pozwólcie, że nie skomentuję
KSIĄDZ DANIEL WACHOWIAK
na Twitterze

CZARNA

Dla
właściciela
lodziarni
za męczenie kóz. Przy
swojej lodziarni Kozackie
Lody Włoskie na Śródce
ustawił kojec i zamknął
w nim dwie małe kozy.
Zwierzęta tkwią tam
w upalnym słońcu. Okoliczni mieszkańcy zaalarmowali straż miejską,
policję i fundację Viva!
Kozacki właściciel problemu nie widzi. – Proszę
mnie nie pouczać, ja
jestem rolnikiem – mówi.
Twierdzi, że trzyma kozy,
bo je lubi, a nie dlatego,
by przyciągnąć klientów.
Jeśli nie chciał na kozy
zwabić klientów, to mu
się udało – bardzo skuteczna antyreklama.

W liczbach
Gorąca środa, gorący czerwiec

38 9
stopni Celsjusza
• Tyle pokazał w środę termometr na stacji pomiarowej na
Ławicy w Poznaniu. To najwyższa maksymalna temperatura
w czerwcu, jaką odnotowano
w Poznaniu od 1951 r.

dni ze średnią temperatura dobową
powyżej 30 st. C
• Tyle odnotowano w Poznaniu
w czerwcu. Dotychczasowy
rekord liczby dni czerwcowych
z temperaturą powyżej 30 stopni
(sześć dni) został pobity.
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Konsul zbiera pieniądze dla dzieci Wasyla porzuconego w lesie

Pomoc dla dzieci Wasyla
Wasyl Czornej zasłabł w pracy, ale jego szefowa zamiast wezwać pomoc, wywiozła go do lasu. Zmarł. Gdy
opisaliśmy tę historię w „Wyborczej”, ruszyła zbiórka pieniędzy dla dzieci zmarłego. W czwartek było już 140 tys. zł.

Piotr Żytnicki
– Za 2 tys. zł miesięcznie można
prowadzić na Ukrainie w miarę spokojne życie. Skromne, bez
luksusów, ale właśnie spokojne.
Rocznie to 24 tys. zł, czyli skoro
zebraliśmy już 75 tys. zł, daje to
rodzinie Wasyla szanse na trzy
lata względnego spokoju – mówi
„Wyborczej” Witold Horowski,
konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu. W czwartkowe południe
zaktualizował wynik zbiórki:
– Dobiliśmy do umownych „6 lat
renty” dla rodziny świętej pamięci pana Wasyla. Bardzo wszystkim
dziękuję. Zbiórka trwa. Mamy ponad 140 tys. od ponad 1500 darczyńców.
Zbiórkę pieniędzy zaczął po artykułach „Wyborczej”, w których
opisaliśmy historię 36-letniego

Wasyla Czorneja spod Śniatynia
na zachodzie Ukrainy. Wasyl przyjechał do Polski cztery miesiące
temu. Pracował na budowie, ale
dorabiał w zakładzie stolarskim
w Jastrzębsku Starym pod Nowym Tomyślem. Firma produkuje trumny.
13 czerwca pod Skokami w powiecie wągrowieckim – 125 km dalej – leśniczy znalazł na polanie
ciało mężczyzny w roboczych
rękawicach i koszulce pokrytej
wiórami. Policja ustaliła, że to
właśnie Wasyl Czornej. 12 czerwca
zasłabł, miał drgawki. Szefowa ﬁrmy Grażyna F. zabroniła wzywać
pogotowie ratunkowe i kazała
pracownikom rozejść się do domów. Zatrudniała Ukraińców na
czarno. Bała się, że jeśli wezwie
pogotowie, to będzie miała kłopoty. Dlatego postanowiła porzucić

• Wasyl Czornej
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Wasyla w lesie 125 km od swojego
zakładu. Ukrainiec zmarł. Kobietę aresztowano.
– Wasyl nie chorował, nie miał
padaczki, nic. Do Polski wyjechał
pracować na budowie. Całe życie
był budowlańcem. Pracowity, potraﬁł wykarmić rodzinę – mówiła

nam kilka dni temu Natalia Czornej, żona Wasyla.
Ukrainiec osierocił troje dzieci:
dwie córki w wieku 12 i dziewięciu
lat oraz siedmioletniego syna.
Pytaliśmy Natalię, czy nie potrzebuje pieniędzy na życie, proponowaliśmy pomoc w zorganizowaniu w Polsce zbiórki. – Dziękuję, ale
w tym momencie niczego nie chcę.
Nic nam nie pomoże, męża i ojca
nam nie zwrócicie – odpowiedziała Natalia.
– Skontaktowaliśmy się z wdową i siostrą Wasyla w poniedziałek. Były roztrzęsione, zapłakane,
nie chciały do dnia pogrzebu o niczym rozmawiać. Uznałem jednak
– trochę samowolnie – że na tyle,
na ile można to zrobić, trzeba zabezpieczyć rodzinę Wasyla, przede
wszystkim dzieci. I to teraz, gdy
sprawa jest głośna, bo z każdym
dniem będzie o niej ciszej. Udostępniłem konto naszego stowarzyszenia Polska Ukraina. Tylko w ciągu
doby pieniądze wpłaciło ponad
800 osób. Najmniejsza wpłata to
złotówka, najwyższa – 5 tys. zł. Cieszy mnie przede wszystkim bardzo
duża liczba niewielkich wpłat. To

dowód naszej solidarności. Trudno
się z niej w takich okolicznościach
cieszyć, ale dobrze, że ją mamy
– mówi konsul Witold Horowski.
Zapowiada, że wkrótce ponownie
skontaktuje się z rodziną Wasyla.
Konsul chce także zapewnić
rodzinie Wasyla pomoc prawną.
W pierwszej kolejności chodzi o pełnomocnika, który będzie pilnował
przebiegu śledztwa, składał wnioski
dowodowe, przekazywał informacje
rodzinie. Prawnik może też wystąpić z pozwem o zadośćuczynienie
i rentę wobec pracodawczyni, choć
– jak ustaliła „Wyborcza” – kobieta
oﬁcjalnie jest bankrutem, ścigają ją
komornicy. – Ważne jednak, by rodzina znalazła się wśród wierzycieli.
Pozostaje też sprawa przywrócenia
legalnego stosunku pracy Wasyla.
To pozwoliłoby starać się o zasiłek
od ZUS po śmierci mężczyzny – tłumaczy konsul Horowski. l
Zbiórkę pieniędzy prowadzi Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Polska Ukraina. Pieniądze można
wpłacać na numer konta: 37 1090
1854 0000 0001 1451 2044, z dopiskiem „Dla dzieci Wasyla”.

Był poczytalny, gdy zabił żonę i wysadził kamienicę na Dębcu

Myśleli, że jest Arabem

Osobowość nieprawidłowa

Rasistowski atak
na Polaka

Tomasz J. pracował w Anglii jako
magazynier. Na początku marca
ub.r. przyjechał do Poznania, do
żony, która chciała się z nim rozwieść. Zabił ją, a potem brutalnie
okaleczył zwłoki: kobieta miała
liczne rany cięte i kłute, a jej ciało pozbawione zostało głowy. J.
uszkodził instalację gazową, doprowadzając do eksplozji i zawalenia części kamienicy przy ul.
28 Czerwca 1956. Zginęły kolejne
cztery osoby, wiele było rannych.
Tomasz J. ma odpowiadać przed
sądem za pięć zabójstw i usiłowanie
zabójstwa kolejnych 34 osób. Wcześniej jednak prokurator musiał poprosić biegłych o ocenę, czy podejrzany był poczytalny. W czwartek
opinia biegłych dotarła do proku-

ratury. – Tomasz J. jest poczytalny
– mówi „Wyborczej” prowadzący
śledztwo prokurator Łukasz Stanke.
Podejrzany przez cztery tygodnie był na obserwacji psychiatrycznej na oddziale szpitalnym
aresztu w Krakowie. Z biegłymi
nie chciał rozmawiać. Twierdził,
że nie pamięta zdarzenia. – Biegli
uznali, że może stanąć przed sądem – dodaje Stanke.
Biegli stwierdzili także ponadprzeciętny poziom inteligencji Tomasza J. oraz „rys osobowości nieprawidłowej z elementami anankastycznymi”. Osoba anankastyczna jest pochłonięta przez szczegóły i zasady, cechuje ją sztywność,
upór, pedanteria i skrupulatność,
co może negatywnie odbijać się
na relacjach z innymi ludźmi.
Taki człowiek oczekuje, że inni
podporządkują swoje działania
jego zasadom. Ma też niechęć do
przyzwalania innym na działanie.
W przypadku Tomasza J. biegli
stwierdzili „tendencję do podejmowania działań i wypowiedzi
o charakterze instrumentalnym”,

DZISIAJ W „WYBORCZEJ”

POZNAŃSKI
CZERWIEC 1956
Pierwszy bunt w powojennej
Polsce. Dlaczego mieszkańcy
wyszli na ulice?

nakierowanych na realizację jego potrzeb.
– Teraz z opinią będą mogli
zapoznać się obrońcy podejrzanego. Przed zamknięciem śledztwa
planuję także jeszcze jedno przesłuchanie Tomasza J. Co prawda
podczas dwóch poprzednich przesłuchań odmówił składania wyjaśnień, do czego miał prawo, ale
chcę dać mu jeszcze jedną możliwość złożenia wyjaśnień – mówi
prokurator Stanke.
Z ustaleń śledztwa wynika, że
Tomasz J. uszkodził instalację gazową celowo, bo w gruzach znaleziono odkręcony jej fragment. Była to
rura, którą gaz płynął do kuchenki.
Według biegłego uszkodzono ją 10
minut przed eksplozją, epicentrum
wybuchu znajdowało się w kuchni
mieszkania, a eksplozję wywołała
osoba znajdująca się w mieszkaniu.
Mógł być to tylko Tomasz J., bo jego
żona wtedy już nie żyła. Tomasz J.
był poparzony, ale przeżył wybuch,
co również ma dowodzić, że był
w jego epicentrum. l
Piotr Żytnicki

„Ciapakiem” i „brudasem”
nazwało trzech pijanych mężczyzn adwokata z Gniezna. Zaatakowali go w środku nocy, bo
nie podobało im się, że bawił
się z „polskimi dziewczynami”.
Trzech mieszkańców Gniezna
– Adrian Czerpowacki, Damian
Koperski i Hubert Mielczarczyk
– ma spędzić w więzieniu od
trzech do czterech lat. W czwartek Sąd Apelacyjny w Poznaniu
utrzymał w mocy wyroki skazujące ich za rozbój, pobicie i... nieudolne usiłowanie znieważenia
na tle różnic rasowych.
W marcu 2018 roku w jednej
z dyskotek w Gnieźnie bawił się
miejscowy adwokat. Tańczył
z dwiema dziewczynami, co
nie spodobało się oskarżonym.
Uznali, że muszą chronić „polskie dziewczyny” przed „ciapakiem” i „brudasem”. Byli bowiem
przekonani, że adwokat jest
Arabem, choć w rzeczywistości

był Polakiem. Zmylić miała ich
ciemniejsza karnacja mężczyzny.
Do pierwszej sprzeczki doszło
przed dyskoteką, ale napastnicy
zostali spłoszeni przez świadków. Wtedy adwokat postanowił
odprowadzić do domu poznane
dziewczyny. Już pod blokiem
oskarżeni ponownie go napadli.
Krzyczeli, że jest „ciapatym brudasem”. Bili go i kopali po głowie,
a potem ukradli mu ponad 200 zł.
– Wielokrotne kopanie w głowę ciężkimi butami przez trzech
dorosłych, silnych mężczyzn
może spowodować śmierć. Takie
sytuacje się już zdarzały. Dlatego słusznie przyjęto, że oskarżeni narazili pokrzywdzonego na
niebezpieczeństwo utraty życia.
Z kolei wyzwiska były nieudolnym usiłowaniem znieważenia,
bo pokrzywdzony jest Polakiem,
powszechnie znanym w Gnieźnie
adwokatem – uzasadniał wyrok
sędzia Przemysław Strach.
Wyrok jest prawomocny. l PŻ

JUTRO W „WYBORCZEJ”
KULINARNY
PRZEWODNIK PO POZNANIU

PRZEWODNIK
KULINARNY
PO POZNANIU

Sobota, 29 czerwca 2019

Śniadanie

Na dobry początek
Ponoć śniadanie jest
najważniejszym posiłkiem
każdego dnia. Czy wolimy
konkrety, czy śniadanie na
słodko – Poznań ma dla nas
sporo propozycji. s. 2-3

Burgery & pizza

Boczek
z porzeczkami
Pizze i burgery nie są
najzdrowszym jedzeniem. Za to
potrafią smakować tak, że nie
sposób im się oprzeć. s. 3-4

Restauracje

Wszystkie smaki
Poznania
Lunch albo obiad to fantastyczny
pomysł na spędzenie czasu z
innymi przy jednym stole. s. 8-10

Restauracje, knajpy, kawiarnie
- gdzie smacznie zjeść?

Słodkie

O

1 PO
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redaktor prowadząca: Aleksandra Przybylska

Nasz jadłospis

FOT. ŁUKASZ CYNALEWSKI / AGENCJA GAZETA

Tomasz J., podejrzany o spowodowanie wybuchu w kamienicy na Dębcu, był poczytalny
i może stanąć przed sądem
– uznali biegli. Stwierdzili też
u podejrzanego „rys osobowości nieprawidłowej z elementami anankastycznymi”.

Deser,
że palce lizać
Słodycze to przyjemność. Jeśli
więc tylko możecie jeść cukier,
nie żałujcie sobie. s. 11-12

Wegeprzysmaki

Zjedz roślinnie
Knajpek serwujących kuchnię
roślinną w Poznaniu nie brakuje.
s. 13-14
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Anarchiści żądają, aby prezydent zajął stanowisko w sprawie Rozbratu

Trzy i pół tysiąca za Rozbratem
W gabinecie prezydenta Poznania anarchiści zostawili w czwartek petycję w obronie Rozbratu. Podpisało
się pod nią 3,5 tys. osób.
Julia Theus
– Prezydent nas unika. Od dwóch
lat nie dostaliśmy od niego odpowiedzi na żadne pismo. Chcemy,
aby w końcu się określił i zainteresował działką wartą 6 mln zł – mówili w czwartek anarchiści.
Rozbrat zajęli 25 lat temu.
W budynkach po dawnej hurtowni prowadzą centrum kultury
niezależnej, niektórzy tam mieszkają. Teren nie jest jednak ich własnością. Wcześniej zajmowała go
ﬁrma Darex, po której zostały niespłacone kredyty w banku. Miesiąc temu komornik przedstawił
wycenę terenów na 6 mln zł. Teraz
będzie mógł ogłosić licytację.
– Miasto w imieniu skarbu państwa powinno wystąpić z roszczeniem o teren. W innym wypadku
spotka się z zarzutem o niegospodarność. Teren został wyceniony na
6 mln zł i miasto się nim nie interesuje? Dlaczego nie chce zabrać głosu?
– mówi Michał z Kolektywu Rozbrat.
– Przede wszystkim chcemy,
aby prezydent Jaśkowiak zajął

stanowisko w sprawie, o której
jest informowany od dwóch lat.
Powinien formalnie zabezpieczyć
działkę przed licytacją, dlatego, że
została ona dziko zreprywatyzowana w latach 90. – mówi Katarzyna Czarnota z Federacji Anarchistycznej. – Chodzi o wątpliwie
wpisy w księgach wieczystych. Do
gabinetu wchodzimy, bo oczekujemy odpowiedzi – dodała.
Kiedy anarchiści weszli do
urzędu miasta, prezydenta w nim
jednak nie było. Dokument odebrał szef jego gabinetu, Patryk
Pawełczak. – Przekażę petycję prezydentowi niezwłocznie, ale nie
mogę obiecać, że odpowie dzisiaj
czy jutro – odpowiedział.
– Nie chcemy, aby trwało to tak
długo jak poprzednio. Od dwóch lat
prosimy prezydenta o odpowiedź.
Czy możemy liczyć na urzędnicze
czternaście dni? – pytał Łukasz Łyskawka z Kolektywu Rozbrat.
– Jest oﬁcjalne pismo, więc mamy obowiązek się do niego ustosunkować – odpowiedział Pawełczak.

FOT. PIOTR SKÓRNICKI / AGENCJA GAZETA

W zeszłym tygodniu anarchiści
skandowali pod oknem komornika. Mieli transparenty: „Nie licytuj”, „Rozbrat zostaje!”. Krzyczeli
też: „Licytując squaty, będziesz
miał kłopoty!”.
Kilka dni temu na podwórku
jednej z kamienic przy Arenie pojawiła się jednooka postać namalowana przez poznańskiego graf-

ficiarza Noriakiego. A obok niej
napis „Rozbrat zostaje!”. – Wspieram wolne domy dla wolnych ludzi – skomentował Noriaki.
Miesiąc temu anarchiści pojawili się również na debacie UAM
z Jaśkowiakiem „Zielone Miasta
Przyszłości”. Dyskutowali o sąsiadujących z Rozbratem ogródkach
działkowych. Jeżeli dojdzie do

licytacji, zostaną zabudowane zachodnie kliny zieleni na Sołaczu.
– Z jednej strony prezydent bierze udział w debatach o zielonych
miastach przyszłości, a z drugiej
strony nie reaguje, kiedy zachodnie kliny zieleni w Poznaniu są
zabudowywane – mówiła wtedy
„Wyborczej” Agnieszka Mróz,
związana z Rozbratem. l

Małe kozy przegrzewają się pod lodziarnią na Śródce

Michał Rosiak był pijany, ale nie był odurzony.

Niech pan te kozy schowa!

Przyczyna śmierci
studenta: utonięcie

Przy lodziarni na Śródce przez
cały dzień małe kozy są wystawione na pełne słońce. Mogą
się schować najwyżej w plastikowym domku. – Te zwierzęta
tu są, bo je lubię – mówi właściciel.

Poznańska prokuratura ma
już wyniki badań toksykologicznych oraz opinię biegłych
w sprawie przyczyn śmierci
studenta Michała Rosiaka.

Kajetan Kurkiewicz
Dwie małe kozy są od ok. dwóch
tygodni zamknięte w dość małym kojcu. W środku leży siano, stoi mały plastikowy domek
z otworami w ścianach i dachu.
Obok – mała miska z wodą. Za
kojcem stoi budka Kozackie Lody Włoskie.
O złej sytuacji zwierząt na Facebooku zaalarmowała Marta
Szyszka, która mieszka obok. Poinformowała fundację Viva! Akcja
dla Zwierząt. Zdaniem aktywistów
Vivy w kojcu brakuje zacienionego
miejsca lub zadaszenia. – Od rana
do popołudnia kozy nie mają kawałka cienia. Kojec powinien być
mocniej zadaszony, bo teraz kozy
muszą się kulić, żeby nie były wystawione na pełne słońce – mówiła
w środę na miejscu Malwina Malinowska z fundacji Viva.
Marta Szyszka sprawę kilka
razy zgłaszała straży miejskiej.
W końcu w środę przed godz. 16
straż przyjęła zgłoszenie Szyszki.
Na miejscu strażnicy miejscy wezwali policję. Został też ściągnięty
właściciel lodziarni.
Podczas interwencji policji
doszło do wymiany zdań między
aktywistkami i właścicielem lodziarni.

FOT. PIOTR SKÓRNICKI / AGENCJA GAZETA

– Na jakie przepisy się panie powołują? Pani mnie też naraża na
wysoką temperaturę, muszę stać
w słońcu – zaczepiał właściciel
lodziarni. – Proszę mnie nie pouczać, ja jestem technikiem rolnictwa i zarejestrowanym rolnikiem.
Mam podstawową wiedzę, jak
dbać o zwierzęta. Proszę zmierzyć
kojec. Pani nawet nie wie, co to daszek – mówił właściciel.
– Rozumiem, że zwierzęta są po
to, żeby przyciągać klientów. Ale
co, jak będą w złym stanie? – mówiła Szyszka. A właściciel odparł:
– Wie pani, po co są te zwierzęta?
Bo je lubię.
Do rozmowy włączyła się przechodząca obok lodziarni kobieta:
– Skoro mówi pan, że nie ma pan
na celu zarabiania pieniędzy, to
niech pan te kozy schowa, chociaż
w te upały, bo ręce opadają.

– Panu nie przeszkadza, że
zwierzęta się w tej temperaturze
męczą? – pytała Malinowska.
– To pani mnie teraz męczy
– odpowiadał właściciel. I deklarował, że jeżeli dostanie zalecenia
od służb, np. straży miejskiej, to je
zrealizuje. – Ale na razie nie dostałem żadnych – mówił.
Policja stwierdziła, że w momencie interwencji kozy są w zacienionym miejscu i mają dostęp
do wody. Aktywistki z fundacji
Viva zapowiedziały, że zgłoszą zawiadomienie o możliwości znęcania się nad zwierzętami.
Z „Wyborczą” właściciel lodziarni rozmawiać nie chciał. Od
pracowników lodziarni dowiadujemy się, że kozy są chowane na
noc. – Sąsiadka powiedziała mi, że
do jednego z garaży, które stoją tu
z tyłu – mówi Szyszka.

Michał Rosiak, 19-letni student
Politechniki Poznańskiej, w połowie stycznia bawił się ze znajomymi w centrum. Pili alkohol.
Byli też w klubie ze striptizem
przy Starym Rynku. Michał wyszedł z niego sam, ślad urywał
się na przystanku autobusowym
przy ul. Szelągowskiej. Zaginięcie studenta stało się głośne. Szukali go ochotnicy i najbardziej
doświadczeni poznańscy policjanci, a prokuratura wszczęła śledztwo.
Ciało Michała Rosiaka wyłowiono z Warty w Obornikach
na początku marca. Sekcja
zwłok nie wykazała śladów
wskazujących, że ktoś przyczynił się do jego śmierci. Najbardziej prawdopodobne było, że
student utonął, ale potwierdzić
miały to dodatkowe badania,
bo ciało było w stanie częściowego rozkładu.
W czwartek „Głos Wielkopolski” poinformował, że prokuratura ma już opinię biegłych w tej sprawie. Wynika
z niej, że to właśnie utonięcie
było przyczyną śmierci 19-latka. Przeprowadzono również
b a d a n i a t o k s yko l o g i c z n e .
– Nie wykazały obecności żad-

nych substancji odurzających
– mówi „Wyborczej” Michał
Smętkowski, rzecznik poznańskiej prokuratury.
Michał Rosiak był natomiast
pijany. Badania wykazały, że
miał w organizmie 2,4 promila
alkoholu.
Jeszcze zanim wyłowiono
ciało, prokuratura zaczęła badać, czy Michał Rosiak i jego
koledzy nie zostali odurzeni
w owianym złą sławą nocnym
klubie ze striptizem. Jeden
z kolegów zeznał, że po wyjściu
z klubu, kiedy wracał już do
domu, urwał mu się ﬁlm i niewiele pamięta. Zlecono badanie jego moczu, ale również nie
wykazało obecności substancji
odurzających. Obecność alkoholu nie jest natomiast zaskoczeniem. Śledczy już wcześniej
ustalili, że studenci wypili dwie
butelki wódki, każda o pojemności 0,7 l. Potem pojechali do
centrum i pili piwo. W nocnym
klubie zamówili kolejne piwo,
a od obsługi dostali darmowy
alkohol w kieliszkach.
W połowie lutego ujawniliśmy informacje wskazujące
na to, że student mógł utonąć
w Warcie. Pies tropiący z OSP
w Mosinie zaprowadził bowiem
przewodniczkę na Wartostradę
– ścieżkę dla pieszych i rowerzystów. Trop urwał się mniej
więcej w połowie Wartostrady. l
Piotr Żytnicki
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Polityka

Poznań stoi ością w gardle K
PiS nie może Poznaniem ręcznie sterować z Nowogrodzkiej. Ale jeśli wygra wybory jesienią, to nie będzie miał
już żadnych zahamowań, może całkowicie zdemolować samorządy.
ROZMOWA Z
MARIUSZEM WIŚNIEWSKIM
ZASTĘPCĄ PREZYDENTA POZNANIA,
PRZEWODNICZĄCYM PO W POZNANIU.
TOMASZ NYCZKA: Jacek Jaśkowiak to
„lewak”, a pan – „konserwa”. Jaśkowiak
na kościelne uroczystości nie chodzi, pan
tak. Ale ostatnio pan nie wytrzymał i nie
przyszedł na mszę, którą w Poznaniu odprawiał abp Marek Jędraszewski.
MARIUSZ WIŚNIEWSKI: Są takie sytuacje,
gdy od hierarchów trzeba oczekiwać zdecydowanych ruchów. Wszystkie przypadki
ujawnionej w Kościele pedoﬁlii wymagają
wyjaśnienia i napiętnowania. Gdy słyszę, że
ujawnianie takich spraw uderza w interes
Kościoła, to się z tym po prostu fundamentalnie nie zgadzam. Znam abp. Jędraszewskiego jeszcze z Poznania. Na jego zajęcia
z ﬁlozoﬁi chrześcijaństwa zapisało się 90
proc. studentów politologii z mojego roku.
Były trudne, ale ciekawe. Ale bardzo się od
tego czasu zradykalizował. Chrześcijaństwo
nie może nikogo wykluczać. A w kazaniach
abp. Jędraszewskiego od jakiegoś czasu niebezpiecznie pobrzmiewają takie tęsknoty.
Widział pan ﬁlm Sekielskich o pedoﬁlii
w Kościele?
– Bardzo poruszający. Jego siłą jest to, że
mówią w nim ludzie, oﬁary księży. Nie ma
tam polityki, wątków antyklerykalnych. Ci,
którzy twierdzą, że autorzy ﬁlmu atakują
Kościół, odwracają pojęcia. To właśnie ci,
którzy krzywdzą dzieci, działają na szkodę Kościoła.
Film nie zaszkodził PiS-owi przed wyborami, podobnie jak afery KNF i Srebrnej.
W najtrudniejszych dla siebie wyborach
– w eurowyborach wasz elektorat głosuje
chętniej – PiS pokonał was różnicą 7 pkt
proc.
– Propaganda TVP przedstawiła ten film
jako atak na Kościół i tak został on przez
elektorat PiS-u odebrany. Telewizja przekonywała, że religia będzie całkowicie
rugowana z życia publicznego. Ten film
paradoksalnie zmobilizował zwolenników
PiS-u. Przegraliśmy, bo nie pomogło nam
to, że wielu Polaków nie ma dostępu do alternatywnych źródeł informacji. Są rzeczy,
które ludzi mniej interesują – np. praworządność – i PiS to wykorzystał. Wielu Polakom dopiero PiS dał poczucie godności.
Winna jest temu część klasy politycznej,
która o tych ludziach, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, zapomniała, a PiS do
nich dotarł. Trzeba jednak pokazać, że nie
rozwiązał wielu ich problemów i powiedzieć, jak chcemy to zmienić.
Do wyborów zostały cztery miesiące,
a opozycja jest w proszku. Wygląda na to,
że już to przegraliście.
– Jestem kibicem. Pamiętam mecz Lecha
Poznań z Austrią Wiedeń [po emocjonującej dogrywce Kolejorz wygrał wtedy 4:2
– red.]. Jeśli się wychodzi na boisko z przekonaniem, że się przegra, to na pewno tak

• Otwarcie ulicy
Święty Marcin po
remoncie, od lewej – Mariusz Wiśniewski, Marcin
Gołek (ówczesna
prawa ręka prezydenta Poznania),
Jacek Jaśkowiak
i Joanna Żabierek
(z biura prasowego)
FOT. ŁUKASZ
CYNALEWSKI /
AGENCJA GAZETA

się stanie. Jestem w stanie wyobrazić sobie
taką sytuację, że mamy mecz wyjazdowy,
cały stadion nieprzychylnie do nas nastawionych kibiców, sędziego, który nie traktuje obu stron równo, ale wygrywamy. Żeby
tak się stało, trzeba się jednak do tego maksymalnie dobrze przygotować. Wierzę w to,
że ta mobilizacja sprawi, że wynik wyborów
będzie dla nas korzystny. To możliwe, ale to
wymaga tytanicznej pracy.
A zmiany szefa PO? Prezydent Jacek Jaśkowiak strasznie się obruszył, gdy media
sugerowały taki scenariusz.
– I słusznie. Takie pomysły na cztery miesiące przed wyborami są skrajnie nieodpowiedzialne. To właśnie wymarzony scenariusz
dla PiS-u. W PO będą wybory i wtedy będzie
czas ocen. Ale to nie ten moment. Nie żyjemy w normalnych czasach. TVP za rządów
SLD to było nic przy tym, co robi PiS. Nikt
nie zrobił takiego zamachu na sądy. To nie
czas na salonowe dyskusje o personaliach,
dzielenie włosa na czworo. Przed nami decydujący ﬁnał. Do pracy!
Ale jak PO chce wygrać? Bo PiS ma „piątkę Kaczyńskiego”, 500 plus na pierwsze
dziecko i trzynastą emeryturę.
– W lipcu jest kongres programowy, pokażemy program na wybory. Będziemy
rozmawiać z Polakami. W mniejszych
miastach rozwiesimy plakaty i banery,
których w maju tam nie było. Pojedziemy
do tzw. swingujących okręgów, w których
wynik jest niepewny. Powiemy o kilku
podstawowych rzeczach, które chcemy
zrobić. Nie w tonacji anty-PiS, jak dotąd.
Mówię o polityce społecznej, gospodarczej, o tym, co ma przełożenie na życie
Polaków – młodych przedsiębiorców, matek, które mają problem z powrotem na
rynek pracy, seniorów. Przykład? Służba
zdrowia. Polska niby się bogaci, ale za tym
nie idzie poprawa jakości usług – nadal są
kolejki, chorzy nadal są poza systemem.
Co dalej? Mieszkania dla młodych. PiS
tu kompletnie poległ. Tych mieszkań nie
ma. Naszą siłą musi być to, że Platforma
to centrowa partia, ze swoimi skrzydłami
centroprawicowym i centrolewicowym.
Elektorat centrowy w Polsce jest największy. Wskazują na to wyniki większości

wyborów. Blok opozycji musi się opierać
na PO. Trzeba tylko sprecyzować przekaz,
żeby ludzie wiedzieli, na kogo głosują.
Wyciągnijmy wnioski z ostatnich wyborów. Kampania w Poznaniu była spójna.
Ale nie wszędzie tak było. Jesienią na KO,
lewicę i PSL zagłosowało ok. 7 mln ludzi.
W maju na wszystkie demokratyczne listy
ok. 6 mln. Gdzie się podział ten milion?
Mamy zapas i jest o co walczyć. Co było
sukcesem jesiennych wyborów? To, że
postawiliśmy na lokalnych kandydatów.
W maju trochę tego zabrakło.
4 czerwca w Gdańsku przewodniczący
Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował, żeby na listach opozycji do Senatu znaleźli się znani samorządowcy.
Kto w Poznaniu? Prezydent Jaśkowiak
powiedział, że startować nie chce.
– To dobry pomysł, ale w tych okręgach,
gdzie mamy mniejsze szanse na zwycięstwo. Tam warto postawić na bliskich
ludziom i doświadczonych samorządowców, mających dzięki temu szansę wygrać
z kandydatami PiS. W Poznaniu mamy inną sytuację, więc decyzja prezydenta jest
zrozumiała. Ale już prezydent Tadeusz Ferenc w Rzeszowie – jak najbardziej! Bo to
matecznik PiS-u. Krótko mówiąc – ten start
samorządowców do Senatu musi przynieść
jakąś wartość dodaną.
PiS bez skutku próbuje zdobyć Poznań,
za to skutecznie zdemolowało oświatę.
To nadwyrężyło budżet miasta. Spośród
wszystkich PiS-owskich decyzji deforma
oświaty najbardziej pana wkurzyła?
– Tak, to mnie boli, to zużyło wiele energii
– mojej, moich współpracowników, dyrektorów szkół. Od prawie czterech lat musimy
łatać dziury po tej reformie, zastanawiać się,
jak pomieścimy podwójny rocznik w szkołach. System edukacji nie był idealny. Ale nie
leczy się oświaty tak, jak to robi PiS – całkowicie rozwalając system.
Dlaczego nie chcecie dać nauczycielom
dodatków za czas strajku? Powołujecie się na opinie prawne. Ale prezydent
Wrocławia Jacek Sutryk tymi opiniami
się nie przejmuje i oddaje nauczycielom
dodatki, a nawet całe pensje.

Specjaliści z Politechniki
Poznańskiej wyliczyli,
że w wakacje natężenie ruchu
samochodowego w mieście
spada o 8-9 proc.
O te 8-9 proc. się bijemy.
To oznaczać będzie
czystsze powietrze
i mniej korków

– Nie działamy pod publiczkę. Jeszcze zanim się zaczął, mówiliśmy, że nie będziemy
mogli płacić nauczycielom za czas strajku,
ale te pieniądze damy do dyspozycji dyrektorom szkół. A ci będą mogli je wypłacić
według swojego uznania na nagrody dyrektorskie dla nauczycieli oraz środki za
dodatkowe zajęcia. Chcemy działać zgodnie
z prawem. Samorządy różnie to rozwiązały. My przyjęliśmy podobną zasadę, jak
np. Gdańsk. Nikt mnie nie nakłoni do tego,
żebym łamał prawo. PiS tylko na to czeka.
Działanie „na skróty” sprawi, że jeszcze bardziej rozkręci swoją haniebną kampanię
wymierzoną w nauczycieli.
Na ostatniej sesji rady miasta PiS atakował was, że zrealizowaliście tylko 55
proc. planu dotyczącego inwestycji. Wy
odpowiadacie – Św. Marcin, park Rataje,
Wartostrada, plac Kolegiacki. Oni – to nie
są spektakularne inwestycje.
– Kto tak mówi, ten chyba nie ma pojęcia
o tym, co dzieje się w mieście. Gdyby ktokolwiek z radnych PiS-u miał do czynienia
z jakimkolwiek procesem inwestycyjnym
– zwłaszcza teraz, gdy tak trudny jest rynek
budowlany, pracowniczy, przetargowy, nie
ma chętnych do pracy i podejmowania ofert
– to wiedziałby, że niektóre inwestycje nie
startują nie dlatego, że prezydent nie chce,
tylko dlatego, że np. trzeba ponownie ogło-

1 PO

Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

TygodnikPoznań

aczyńskiemu
sić przetarg. Albo dlatego, że niektóre decyzje administracyjne zostały wydłużone, bo
takie przepisy wprowadził rząd PiS-u. Jak
PiS-owi idą dziś inwestycje drogowe? Budowa mieszkań? Infrastruktury kolejowej?
Nie zbliża się nawet do poziomu 55 proc.
Kluczowe jest dla mnie to, żeby efektywnie
i rzetelnie wydać pieniądze, które dostaliśmy w tej perspektywie z Unii, czyli ponad
600 mln zł. Jeśli ktoś twierdzi, że stawiamy
tylko ławeczki, to nie ma po prostu racji.
Z tej gigantomanii PiS-u – przykładem Centralny Port Komunikacyjny – nic nie wychodzi. Trzeba budować to, co jest potrzebne
ludziom, podnosi jakość ich życia i zwiększa dochody miasta. Mamy w Poznaniu
gigantyczną zmianę w inwestycjach – tych
dużych, i tych małych, dla ludzi.
Nowy Św. Marcin wzbudził mieszane
uczucia. Zarzucano wam, że dla oszczędności użyliście tańszego betonu zamiast
kamienia. Teraz ulica wygląda lepiej niż
w marcu – zakwitły drzewa, są pierwsze
kawiarniane stoliki.
– To był konsultowany społecznie projekt,
który wygrał ogłoszony przez nas konkurs.
Jeśli ktoś uważa, że zabetonowaliśmy Św.
Marcina, to niech porówna, jak ta ulica wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj. Niech
policzy, ile tam jest teraz drzew. Niech zobaczy, jak inaczej ta przestrzeń jest teraz
zorganizowana. A przecież ten projekt nie
jest jeszcze skończony, bo nie ma jeszcze
tramwaju w Ratajczaka. Widzę, że piesi
mają czasami obawę, czy mogą tam przejść
przez ulicę w dowolnym miejscu. A przecież
to jest strefa zamieszkania. Będziemy się tego Marcina jeszcze uczyć. To kwestia czasu.
Samochodów na tysiąc mieszkańców
mamy 690, najwięcej po Warszawie. Co
zrobić, by tak nie było?
– Po pierwsze, niech PiS nie zabiera nam
pieniędzy. Bo gdy w życie wejdzie „piątka
Kaczyńskiego”, bez żadnych rekompensat dla samorządów, Poznań będzie miał
od 120 do 150 mln zł dochodów rocznie
mniej. Działania te uderzą zatem w mieszkańców, bo mniej wydamy na inwestycje
i sprawy społeczne. Tak, jesteśmy wysoko
w tej niechlubnej statystyce, ale komunikacja publiczna w Poznaniu jest tak rozwinięta, że co najmniej połowa poznaniaków
codziennie autem do pracy nie dojeżdża. Ja
też mam auto, a do urzędu miasta jeżdżę
tramwajem, bo mam dobre połączenie. To,
oczywiście, nie oznacza, że taki sam komfort mają wszyscy mieszkańcy. Często są
skazani na samochód. Te dzielnice chcemy
dobrze skomunikować z centrum. I nadal
rozwijać transport metropolitalny, by osoby, które mieszkają poza Poznaniem, mogły
dojechać do miasta koleją. Zachęcimy ludzi,
by do centrum samochodem nie wjeżdżali.
Będziemy rozwijać strefy płatnego parkowania, wprowadzimy śródmiejską strefę
płatnego parkowania. Specjaliści z Politechniki Poznańskiej wyliczyli, że w wakacje natężenie ruchu samochodowego w mieście
spada o 8-9 proc. O te 8-9 proc. się bijemy.
To oznaczać będzie czystsze powietrze
i mniej korków.
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W urzędzie mówią – Jaśkowiak się wycofuje, a coraz więcej w mieście zależy
od pana. Rzeczywiście – jest go trochę
mniej, to pan coraz częściej reprezentuje miasto przy różnych okazjach. Powoli
robi panu miejsce?
– Nie mam takiego wrażenia. Prezydent pracuje tak samo, jak dotąd, a do tego ma inny
styl zarządzania niż jego poprzednik, two-

Jakub
Głaz
Gdzie nie bywać,
czego nie znać

rząc sprawny zespół ze swoimi zastępcami,
którzy realnie odpowiadają za swoje obszary.
Dwa miesiące temu został pan szefem PO
w Poznaniu. Tym razem już pan musiał.
– Chciałem. W przeszłości już dwa razy
sobie te wybory odpuściłem. Trzeci raz
nie mogłem.
Ludzie byłego szefa PO Bartosza Zawiei
prawie odebrali panu to zwycięstwo. Na
wynikach wyborów zaważył jeden głos.
Pan chce ich do siebie przekonać. Ale
w zeszłym tygodniu, podczas posiedzenia rady powiatu, zablokowali pańskiego
kandydata do zarządu PO, radnego Konrada Zaradnego. A miało być zasypywanie podziałów...
– Przede mną dużo pracy. Będę robił swoje.
Człowieka weryﬁkują nie słowa, a czyny. Cały czas mam wyciągniętą dłoń. Potraﬁę godzić ludzi, współpracować z różnymi środowiskami. Oczywiście nic na siłę, ale z mojej
strony jest wola współpracy.
Jest czerwiec 2019 roku. Po drodze może
się, oczywiście, wydarzyć wszystko, ale
nie ma dziś bardziej naturalnego kandydata Platformy na prezydenta Poznania
w 2023 roku. „Dowiezie” pan to wszystko
do 2023 roku?
– Czas pokaże. Chcę jak najlepiej wypełniać
obowiązki zastępcy prezydenta. Za sprawy
PO odpowiadam wspólnie z resztą zarządu,
w tym Łukaszem Mikułą, który właśnie został pierwszym wiceszefem PO w Poznaniu.
Bardzo się z tego cieszę.
„Tak, chcę być prezydentem Poznania.”
Usłyszę dziś takie zdanie od Mariusza Wiśniewskiego?
– [śmiech] Żyjemy w takich czasach, że
trudno przewidywać, co będzie w 2023 roku. Jeśli PiS wygra wybory, nie będzie miał
żadnych zahamowań, może zdemolować
samorządy. Teraz jeszcze trochę się kryguje. Ale repolonizacja mediów, a w rzeczywistości podporządkowanie ich PiS, to próbka
tego, co może nam urządzić. A przecież samorząd – w tym Poznań – to ość w gardle
Kaczyńskiego, która bardzo mu przeszkadza. To jest ta część przestrzeni publicznej, na którą Nowogrodzka nie ma jeszcze
bezpośredniego wpływu. Nie wiadomo, co
się wydarzy. Staram się tak pracować, żeby
w odpowiednim momencie być gotowym
do podjęcia decyzji, o której pan mówi.
Co dla Mariusza Wiśniewskiego jest
w mieście najważniejsze?
– Żeby mieszkańcy byli dumni i szczęśliwi z tego, że mieszkają w Poznaniu, a inni
wiedzieli, że warto tu przyjechać. To nasze
wspólne miasto. Nie będziemy z tego miasta
nikogo wykluczać. Kierunek, który zaproponowaliśmy, jest właściwy. Kto chce tworzyć sztukę, nie musi już jechać do Berlina
lub Warszawy. Mamy najnowocześniejszy
transport publiczny w Polsce. W końcu trzymamy w ryzach politykę przestrzenną. Oddaliśmy Wartę mieszkańcom, niezależnie
od ich statusu materialnego. [Wiśniewski
wstaje i jeździ palcem po mapie Poznania,
którą ma na ścianie w swoim gabinecie].
Potrzebujemy na pewno jeszcze jednej
przeprawy mostowej przez Poznań, pewnie
gdzieś w rejonie Winograd. Nie obejdziemy
się w przyszłości – przynajmniej na wschodzie Poznania – bez III ramy komunikacyjnej. Są tereny Wolnych Torów, które zamierzamy zagospodarować. Poznań się zmienia, a będziemy go jeszcze poprawiać. l
Rozmawiał Tomasz Nyczka
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trudzili się ostatnio rajcy nad absolutorium dla szefa
miasta, umęczyli się słuchający ich urzędnicy. Ale – na
horyzoncie zasłużony urlop. Jak przez niego przebrnąć? Nie każdy załapie się przecież na archipelag
miejskich wysp ciepła. Położona przy Bałtyku plaża Kaponiera
to, owszem, all inclusive: słoneczny areał, szum pojazdów i syreni śpiew ruchomych schodów, ale Kaponiera nie pomieści
wszystkich. Trzeba wyjechać.
Wakacje nie powinny jednak narażać na przykrości – zatem
nie wolno ruszać w miejsca, których wygląd lub działanie wyrwą ze strefy komfortu. Co prawda MSZ ostrzega przed wypadami w strefy rzezi lub tornad, ale ignoruje ryzyko zetknięcia
się z miastami działającymi inaczej niż Poznań. Tak, są takie
miasta. Gorzej: dają sobie radę. To odkrycie może zniszczyć
nie tylko urlop, ale i karierę. Już Stalin wiedział, że znajomość
świata przeszkadza w cieszeniu się tym, co pod ręką i neutralizował delikwentów, którzy podczas wojny otarli się o realia
urządzone odmiennie niż rodzimy Sojuz.
W trosce o promienną przyszłość miejskich decydentów
publikujemy więc porady w duchu „gdzie nie bywać, czego
nie znać”. Wszystko, by wrócić do Poznania bez doświadczeń,
które mogą wytrącić z utartych kolein.
Jako potencjalne destynacje należy wykluczyć zatem
niemal całe Niemcy, Holandię i Skandynawię. I nie chodzi tu
wcale o przeklęte drogi dla rowerów, ale też o osiedla mieszkaniowe oraz przestrzenie i komunikację publiczną – robione
inaczej niż w Poznaniu.
Odpada też Hiszpania. Barcelona i Madryt sﬁksowały.
W Barcelonie powstają „superbloki” – kwartały ulic z uspokojonym ruchem i zielenią. W stolicy – podobnie, choć jest
szansa, że nowe władze odkręcą zmiany. „Korki tworzą niepowtarzalną miejską atmosferę” powiedziała tam ostatnio
wpływowa polityczka.
Może Moskwa? Jest lepiej, ale wróg czuwa. Można się
zrelaksować w korku, ale i tu, w stachanowskim tempie,
rozprzestrzenia się zaraza w postaci programu „Moje ulice”.
Moskwianie zwężają arterie i sadzą drzewa!
Azja? Grząski grunt. Nietrudno traﬁć w malowniczy chaos,
ale co robić, jak rzuci nas do
Seulu? Z miejskiej autostrady zrobili tam rzekę z bulwarami, a z byłej estakady
W trosce o promienną
– zieloną pieszą aleję.
Zatem: Korea Połuprzyszłość miejskich
dniowa
to ryzyko, ale
decydentów publikujemy
– warto sięgnąć po patent
więc porady w duchu
Koreańczyków z północy.
„gdzie nie bywać, czego
W niektórych miastach
warto wynająć specjalnego
nie znać”. Wszystko, by
przewodnika, który będzie
wrócić do Poznania bez
nas pilnował i ukryje niedoświadczeń, które mogą wygodne fakty. Może się
wytrącić z utartych kolein bowiem zdarzyć, że rzuci
nas w Polskę, gdzie bywa
bardzo niejednoznacznie.
I tak: w Bydgoszczy przewodnik ukryje przed nami istnienie zielonej i zrewitalizowanej
Wyspy Młyńskiej, a pochwali się świeżo zabetonowanym
rynkiem. W Gliwicach zwróci uwagę na trasę szybkiego ruchu,
która rozcięła miasto, za to nie wpuści na kampus politechniki
z zieloną aleją Akademicką. W Krakowie da się pooddychać
smogiem, jednak nie dopuści do spotkania z radnymi, którzy
domagają się wprowadzenia „klimatycznego stanu wyjątkowego”. W Łodzi ochroni przed kontaktem z Hanną Zdanowską.
Prezydentka ogłosiła właśnie potrzebę „zielonej rewolucji”
i dodała, że trzeba w tej sprawie działać natychmiast.
Nie ma łatwo, wszędzie czyhają jakieś pułapki. Z bezpiecznych destynacji warto zwrócić uwagę na dwa adresy. Pierwszy to Mielno, czyli twórcze rozwinięcie prowadzącej w jego
stronę ulicy Obornickiej. Tu nic nas niemile nie zaskoczy, przy
czym to swojskie spa warte jest głębokich analiz. Klimatyczne
prognozy mówią, że Poznań będzie miał kiedyś dostęp do
morza. Skądś trzeba brać przykład.
Drugi kierunek to modny kurort pod Czarnobylem – miasto
Prypeć, które przez ponad 30 lat zarosło bujnym zielskiem. Pobyt tamże dostarczy argumentów poznańskiej szkole rżnięcia
i koszenia. – Albo drzewa, albo ludzie – powiedzą poznaniakom wczasowicze z Zarządu Zieleni Miejskiej opromienieni
widokiem pustego miasta. – Chyba nie chcecie u nas drugiego
Czarnobyla. l
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Spór o poznański ogród zoologiczny

Azyl dla zwierząt czy zw
Hejty i pomówienia spływają po mnie
jak woda po dobrze natłuszczonym futrze wydry. Tak po ludzku jestem dumna, że Ogród Zoologiczny w Poznaniu stał
się perłą w koronie Miasta – napisała dyrektorka zoo Ewa Zgrabczyńska.
Agnieszka Kwiatkowska

wa Zgrabczyńska stanowisko
w poznańskim zoo objęła na początku stycznia 2016 r. Przejęła
je po Aleksandrze Niwelińskim,
który odszedł w atmosferze konﬂiktu z pracownikami. Oskarżali go m.in.
o to, że nie zapewniał zwierzętom należytej
opieki.
Nowa dyrektorka miała do poznańskiego
ogrodu zoologicznego wnieść nową jakość.
– Odtąd o Zoo w Poznaniu niech mówi się
tylko dobrze – mówił po jej nominacji Arkadiusz Stasica, ówczesny zastępca prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
Od tego czasu w zoo dużo się zmieniło.
Ogród stał się azylem, domem dla zwierząt
ratowanych z dzikich hodowli czy pseudocyrków, albo po prostu takich, które potrzebowały pomocy. Np. w 2016 r. w zoo zamieszkała niedźwiedzica Cisna, uratowana
w Bieszczadach. Potem – niedźwiedź Baloo.
Gdy odebrano go z cyrku Vegas, miał wyrwane pazury i połamane zęby, nie mógł się normalnie poruszać ani jeść. Do azylu przyjęto
też dwa małe lwiątka Kizia i Leoś odebrane
z prywatnej hodowli, osiem lisów z ferm,
trzy wilki ze schroniska dla psów w Austrii.
O każdym uratowanym zwierzęciu zoo
informuje poznaniaków, zaprasza dziennikarzy. Ludzie przychodzą całymi rodzinami, sprzedaż biletów jest lepsza niż kiedykolwiek.
Pomysł nie podoba się jednak niektórym
radnym, zarówno z PO, jak i PiS, a powiatowy lekarz weterynarii, którym wtedy był
Ireneusz Sobiak, odbiera w 2017 r. poznańskiemu zoo status ogrodu zoologicznego.
Powołuje się na unijną dyrektywę, zgodnie
z którą ogrody mogą się wymieniać zwierzętami, jeśli mają zatwierdzenie lekarza
weterynarii. Przekonuje, że poznańskie zoo
przyjęło do siebie wiele zwierząt bez właściwej kwarantanny, co miałoby być zagrożeniem dla innych, rzadkich gatunków.
Sobiak zostaje jednak wtedy odwołany ze
swojego stanowiska, a jego następczyni decyzję uchyla i zoo odzyskuje status ogrodu.
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KONTROLA ZA KONTROLĄ
Idea zoo jako miejsca dla źle traktowanych
zwierząt rozwija się. Projekt kolejnego azylu
dla zwierząt z wielką tygrysiarnią zdobywa
ponad 4,8 tys. głosów i zwycięża w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w 2018 r.
Prace są na ukończeniu, wkrótce przeprowadzą się tam lwy. Mimo to wśród radnych nadal są wątpliwości dotyczące funkcjonowania azylu. – Te dwie działalności,
czyli normalna działalność zoo i azyl, są
potrzebne i szczytne, ale wielu fachowców
wskazuje, że powinny być prowadzone oddzielnie. W środowisku osób związanych
z ogrodami zoologicznymi i zajmującymi

• Dyrektor Ewa
Zgrabczyńska karmi
pandkę rudą, maj
2017 r. FOT. ŁUKASZ CYNALEWSKI / AGENCJA GAZETA

się standardami w nich zdania są odmienne
od tego, które przedstawia dyrekcja ogrodu
w Poznaniu – mówi w styczniu Marek Sternalski, szef radnych Koalicji Obywatelskiej
i członek komisji ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
W grudniu 2017 r. Biuro Kontroli Urzędu
Miasta przygląda się zoo. Kontrola wykazuje m.in. błędy i nieścisłości w zapisach
umów, niedochowanie wymogów i staranności w sprawie ochrony i transportu pieniędzy na terenie zoo czy podczas zawierania umów, a także brak odpowiedniego
wykorzystywania wiedzy i doświadczenia
pracowników. Zoo miało też nie prowadzić
rejestru zdarzeń mobbingowych, powierzało ważne zadania – jak przewóz gotówki
– specjaliście do spraw przeciwpożarowych,
który zdaniem urzędu nie miał kompetencji
do wykonywania takich czynności. Podkreśla się wtedy, że są to drobne błędy. Dyrekcja dostaje wytyczne, do kiedy ma się z nimi
uporać. – W raporcie z kontroli można przeczytać też szereg pochwał dotyczących np.
stworzenia etosu pracownika zoo, wprowadzenie zasad etyki pracy, zasad motywacji
pracowników czy dostosowania warunków
pracy do zasad funkcjonowania miejskiej

Przy ocenie wskazano na
konieczność zdecydowanej
poprawy jakości pracy
dyrektora ogrodu
zoologicznego. Spełnienie
warunków utrzymania na
zajmowanym stanowisku będzie
weryfikowane przy ponownej
ocenie pracowniczej
ZIEMOWIT BOROWCZAK
dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Poznania

jednostki – podkreśla wtedy Małgorzata
Chodyła, rzeczniczka prasowa poznańskiego zoo. – Dwa miesiące pracy kontrolerów
przyniosły bardzo dobre rezultaty i zoo jest
wdzięczne za docenienie efektów dwuletniej reorganizacji jednostki, jak również za
wskazówki i pomoc w stosowaniu obowiązujących przepisów – dodaje.
Dyrektor Ewa Zgrabczyńska mówi wtedy, że kontrole w zoo pojawiają się bardzo często – również za sprawą donosów.
– W ubiegłym roku [2017 – red.] przeszliśmy
ponad 20 kontroli, m.in. z donosów cyrkowców czy zwolnionych pracowników.
Śmiem przypuszczać, że byliśmy najczęściej kontrolowaną miejską instytucją. I cóż,
grudniowa kontrola pokazała brak jakichkolwiek naruszeń dyscypliny ﬁnansów publicznych. Wskazano też kilka zaleceń – co
z urzędniczej perspektywy należy wprowadzić, np. formalną księgę skarg i wniosków
w kasie – podsumowuje.

NEGATYWNA OCENA
OD JAŚKOWIAKA
Co dalej z dyrektor Ewą Zgrabczyńską?
Niedawno prezydent Jacek Jaśkowiak wystawił jej negatywną ocenę okresową. Jak
nieoﬁcjalnie wiadomo, dotyczy ona jednak
przede wszystkim uchybień administracyjnych, niezwiązanych z ofertą zoo, które za
czasów nowej dyrektor bije kolejne rekordy
frekwencyjne. – Ocena była oparta zarówno
na wynikach przeprowadzonych kontroli,
jak i obserwacjach poczynionych w trakcie
bieżącej współpracy. Dotyczyła wywiązywania się z obowiązków wynikających z powierzonego zakresu zadań, ale też generalnych
obowiązków pracowników samorządowych wskazanych przez ustawodawcę. Na
końcowy wynik złożyła się ocena szeregu
czynników warunkujących pracę dyrektora
jednostki, jak choćby ilość i jakość realizowanych zadań, umiejętności planowania
strategicznego, wdrażania zmian, zarządzania ryzykiem, kontrolowania – tłumaczy
Ziemowit Borowczak, dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Urząd Miasta musiał w ubiegłym roku
wypłacić 70 tys. zł odszkodowań zwolnionym przez Zgrabczyńską pracownikom, których do pracy przywrócił sąd. Ma to wskazywać na błędy proceduralne, jakie popełniła
dyrekcja ogrodu. O ocenie jako pierwszy
poinformował „Głos Wielkopolski”. Po publikacji artykułu Ewa Zgrabczyńska skomentowała go na Facebooku zoo. „Przez 3
ostatnie lata pracowaliśmy bez wytchnienia,
by z kiepskich warunków i braku należytej
dbałości o dobrostan zwierząt przejść do
stworzenia im Domu – z najlepszą opieką,
ponad 40 inwestycjami, modernizacjami
i remontami oraz kapitalną ofertą edukacji
przyrodniczej. Wprowadziliśmy pokazowe karmienia, treningi medyczne i bliskie
spotkania z publicznością. Rozpoczęliśmy wielką opowieść o potrzebie ochrony
zwierząt i ich życiu w niewoli, pokazując
blaski i cienie, codzienną walkę i klęski.
Otworzyliśmy nowe programy hodowlane
i projekty przywracania zwierząt Naturze.
Zyskaliśmy rekordy frekwencji (ponad pół
miliona zwiedzających Nowe Zoo i prawie
drugie tyle – Stare!) i dochodów. Podjęliśmy
walkę o prawa zwierząt – z nielegalnymi
hodowcami, cyrkami, fermami. Każdego
dnia pokazujemy naszą miłość i staramy się
uczynić z niej zakaźną chorobę” – napisała.
„Z pokorą przyjmuję wszelką krytykę, zawsze będę starała się naprawiać popełnione
błędy, z uwagą wsłuchując się szczególnie
w słowa zwierzchników. Hejty i pomówienia natomiast spływają po mnie jak woda po
dobrze natłuszczonym futrze wydry. Tak po
ludzku jestem dumna, że Ogród Zoologiczny
w Poznaniu stał się perłą w koronie Miasta
i zapraszam ciepło do odwiedzin, by osobiście zweryﬁkować efekty mojej i naszej, wyjątkowej załogi zoo, pracy” – czytamy dalej.

CZEKAJĄC NA RAPORT
Po wystawieniu negatywnej oceny prezydent zdecydował o wszczęciu kompleksowej
kontroli poznańskiego zoo. Przez dwa miesiące kontrolerzy sprawdzali dokumentację
i pracę zoo. – Miała na celu przywrócenie
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yczajne zoo
Zoo pod rządami
Zgrabczyńskiej
• Styczeń 2016 r. – Ewa Zgrabczyńska, po
odejściu Aleksandra Niwińskiego, obejmuje
stanowisko dyrektora poznańskiego zoo
• Kwiecień 2016 r. – Do zoo trafia Cisna,
niedźwiadek uratowany w Bieszczadach
• Lipiec 2016 r. – Pracownicy zoo ratują
z cyrku niedźwiedzia Baloo. Cyryl i Ferdynand
– liski uratowane przez Otwarte Klatki – znajdują dom w starym zoo
• Marzec 2017 r. – Kapucynka Lucjan z cyrku
trafia do azylu dla małp w starym zoo
• Kwiecień 2017 r. – Zoo przyjmuje tygrysy
z nielegalnej hodowli i zbiera pieniądze na azyl
dla lwów
• Maj 2017 r. – Powiatowy lekarz weterynarii
odbiera poznańskiemu zoo status ogrodu
zoologicznego, dyrekcja odwołuje się od decyzji. Lekarz zostaje odwołany ze stanowiska,
a zoo odzyskuje swój status
• Czerwiec 2017 r. – Zoo angażuje się
w likwidację nielegalnej hodowli zwierząt
w Pyszącej pod Śremem
• Wiosna 2019 r. – Prezydent wystawia Ewie
Zgrabczyńskiej negatywną ocenę pracowniczą i zleca kompleksową kontrolę w zoo

Odszkodowania
dla zwolnionych

70
TYS. ZŁ

• odszkodowań musiał w ubiegłym roku
zapłacić Urząd Miasta zwolnionym przez
Zgrabczyńską pracownikom, których do
pracy przywrócił sąd
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transparentności w określonym obszarze
działań Ogrodu Zoologicznego, których
nie udało się wyjaśnić w ramach rutynowej
współpracy, wynikającej ze sprawowanego
nadzoru – tłumaczy Ziemowit Borowczak.
– Wykorzystanie narzędzia, jakim jest kontrola doraźna, umożliwia dostęp do pełniejszych informacji, a w konsekwencji – stosunkowo szybkie ustalenie stanu faktycznego i jego ocenę – dodaje.
Zoo na razie wstrzymuje się od komentarzy na temat kontroli. – Póki nie powstanie
raport, żadna ze stron nie powinna się wypowiadać na ten temat – mówi Małgorzata

Chodyła. Podkreśla jednak: dyrekcja jest zadowolona, że jej praca została kompleksowo
sprawdzona, a gdy tylko zapozna się z wynikami kontroli, na pewno się do nich odniesie.
Na razie nie wiadomo jednak, kiedy raport
powstanie. Kontrolerzy wprawdzie skończyli
już pracę w zoo, ale wnioski z niej na razie
nie są znane. – Kontrola jest na etapie protokołu kontroli, który jest dokumentem wstępnym, zawierającym opis ustaleń kontrolujących, do którego jednostka kontrolowana
ma jeszcze prawo wnieść umotywowane
zastrzeżenia. Dlatego trudno na tym etapie
podać konkretny termin zatwierdzenia wyników kontroli i ich podania do publicznej
wiadomości – wyjaśnia Borowczak.
Czy negatywna ocena okresowa oraz
kontrola w zoo świadczą o tym, że miasto
chce zmienić dyrektora? Ziemowit Borowczak: – Przy ocenie wskazano na konieczność zdecydowanej poprawy jakości pracy
dyrektora ogrodu zoologicznego. Spełnienie
warunków utrzymania na zajmowanym
stanowisku będzie weryﬁkowane przy ponownej ocenie pracowniczej. Wyniki kontroli doraźnej nie mogą w sposób wyłączny
determinować decyzji osoby oceniającej
– mogą być częścią składową wniosków
i ustaleń niezbędnych do dokonania takiej
ponownej oceny.

JAKIE MA BYĆ ZOO?
Radny PiS Michał Grześ nie ukrywa, że wizja zoo dyrektor Zgrabczyńskiej mu nie odpowiada. – Ja widziałbym zoo bardziej jako
miejsce – owszem bezpieczne i dobre dla
zwierząt – ale również dające rozrywkę, jak
np. zoo w Hanowerze, do którego ludzie chodzą co trzy dni, bo ciągle się tam coś dzieje.
W tę stronę poszedł też Wrocław – wyjaśnia
radny. Podkreśla jednak, że wizje ogrodu mogą być różne, ale jeśli dyrektor Zgrabczyńska
działa niezgodnie z przepisami, prezydent
Jaśkowiak powinien zareagować. – Trudno mi przewidzieć, jakie decyzje podejmie
pan prezydent, ale sam tyle mówi o tym, że
rząd nie przestrzega prawa. Powinien więc
tym bardziej reagować, kiedy jego urzędnik
działa niezgodnie z prawem, np. zwalniając
pracownika, szefa „Solidarności”, którego
później do pracy przywraca sąd – mówi.
Nikogo innego na stanowisku dyrektora
poznańskiego zoo nie widzi z kolei radna
Lewicy Halina Owsianna. Podkreśla, że nie
wie, jakie są relacje pani dyrektor z pracownikami i urzędnikami, ale obserwuje,
jak rozwija się ogród i jak na jego politykę
reagują poznaniacy. – Bardzo wysoko oceniam pracę dyrektor Zgrabczyńskiej, bo
jest osobą bardzo empatyczną w stosunku
do zwierząt i takiej osoby brakowało. Dzięki
niej zoo bije też rekordy w sprzedaży biletów, przekroczyliśmy ten magiczny próg pół
miliona odwiedzających – podkreśla radna.
– Jest jednak osobą bardzo stanowczą i być
może niektóre ruchy, jakie wykonuje, budzą
sprzeciw wśród pracowników i generują
donosy – dodaje. Podkreśla, że nowa dyrektorka od początku nie była akceptowana
przez niektórych pracowników, zatrudnionych przez byłego dyrektora. – Czy to ma
zadecydować o tym, co się dzieje? Trudno mi ocenić, nie wiem, jak pani dyrektor
współpracuje z innymi wydziałami urzędu
miasta, wiem jednak na pewno, że jest bardzo dobrze odbierana przez ludzi, rozwinęła choćby stare zoo, w którym mamy teraz
bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci – mówi
Owsianna. l

Radosław
Nawrot
Gorąco, gorąco...
Ejże, bywało gorzej!

Z

czym kojarzy się Państwu miejscowość Zbiersk? To
wieś między Kaliszem a Koninem. To tutaj zanotowano
najwyższą temperaturę na terytorium Polski.
– Nigdy tak nie było! – sapie zapewne wielu pasażerów rozgrzanych tramwajów i autobusów. – Nie pamiętam
takich upałów – doda ktoś, ocierając pot z czoła. Cóż, ludzka
pamięć jest zawodna. Owszem, teraz mamy najwyższe w dziejach średnie temperatury dobowe. Ale temperatury maksymalne bywały wyższe – te, które mamy teraz w Poznaniu, nie
mogą się równać z tymi z morderczego lata 1921 roku, podczas
którego najwyższą w dziejach temperaturę zmierzono właśnie
w Zbiersku w Wielkopolsce.
To znaczy, największą znaną, bo pomiary meteorologiczne
tego typu prowadzi się w naszym regionie dopiero od XIX wieku. Co było wcześniej, możemy się jedynie domyślać z kronik
i legend. Dla Poznania najistotniejsza prawdopodobnie była
susza z upałem z 1708 roku. To ona bowiem przyczyniła się do
ogromnych zmian w mieście. Wyschło wtedy wszystko, ogień
trawił już i tak wykończone wojną północną miasto i jego
ostatnie zapasy, a po nim przyszła niewiarygodnie surowa
zima i wielka epidemia dżumy. Poznań wymarł, udało się go
zaludnić dopiero dekadę później ludnością bamberską.
W 1921 roku pomiary były już jednak prowadzone, i to bardzo precyzyjne. Przynoszą one odpowiedź na pewnie często
zadawane dzisiaj pytanie, czy kiedykolwiek było goręcej niż
teraz. Owszem, wyższe temperatury były notowane wielokrotnie, a rekordzistką jest właśnie Wielkopolska.
Najwyższą zmierzoną na terenie obecnej Polski temperaturę (40,2 stopnie w cieniu) zanotowano w piątek 29 lipca
1921 roku w Prószkowie, ale tym przez O z kreską, pod Opolem. Tyle że wtedy nie było to terytorium Polski, ale Niemiec.
Na terytorium Polski rekordem jest 40,0 stopni Celsjusza ze
Zbierska, z tego samego
zresztą dnia, najbardziej
upalnego w mierzalnych
dziejach kraju. To jedyna
Rośliny schły, w wiadrach czterdziestka w dziejach na
terytorium RP.
ze studni nie było wody.
W 1921 roku gazety
Ptactwo zamarło,
dostarczały dramatycznych
przestało śpiewać nawet
relacji – przepadły zbiory,
o brzasku
zwłaszcza jarzyn. Wszystkie
szlag traﬁł. W Poznaniu
brakowało wody, na ulice
wyjeżdżały beczkowozy
i polewaczki. Każda iskra,
każdy kawałek szkła zostawiony na pełnym słońcu
groził w tej temperaturze
wielkim pożarem, więc prasa ostrzegała, by mieć na to baczenie. W Poznaniu i innych miejscowościach Wielkopolski
uruchomiono dodatkowe łaźnie oraz punkty odwszawiania,
a dorożkarze i woźnice zostali pouczeni, by usuwać koński
nawóz z bruku. Smród w niektórych częściach miasta stawał
się nie do wytrzymania.
Cena mleka podskoczyła o 5 marek polskich na litrze, na
targach w ogóle nie można go było kupić. Podobnie z masłem,
które kosztowało 750 marek. „Sprzęt owsa i jęczmienia z morgi
będzie lichy z powodu suszy. Żniwo nadchodzące nie będzie
dawało powodu do optymizmu. Trzeba nim na dodatek obsiać odłogi na kresach, których rozmiarów nawet nie znamy
i aprowizować nową część Górnego Śląska, więc nadmiar
ziarna się zredukuje i naszem zdaniem równać się będzie zeru.
Dlatego nakazem będzie, aby rząd zawczasu starał się o zakup
pasz zagranicznych” – pisał „Kurjer Poznański”, którego łamy
roiły się od ogłoszeń ubezpieczeń od ognia dla stodół, stogów
i wszelkich zabudowań rolnych.
Chłodnie miejskie przestały działać z powodu zepsucia
się maszyn, mięso psuło się szybko i nie można było go gromadzić. A chłopi sprzedawali bydło póki czas za bezcen, bo
nie byli w stanie go wykarmić. Rośliny schły, w wiadrach ze
studni nie było wody. Ptactwo zamarło, przestało śpiewać
nawet o brzasku. Zakłady pracy zwalniały ludzi do domów, bo
niektórzy z nich mdleli, a w kościołach księża wznosili modły
o deszcz i koniec suszy. No, źle to wyglądało.
Tak było do końca lipca 1921 roku, a wraz z początkiem
sierpnia spadł deszcz. Sierpień tego roku był zresztą dość
chłodny, bo na szczęście skwar i spiekota zawsze są przejściowe. I często powracają z hasłem „nigdy tak chyba jeszcze nie
było”. Które jednak czasami jest prawdziwe. l
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30 lat po: co nam zostało z 1989 r.?

Bez współpracy ten sta
W czasie Okrągłego
Stołu wspaniałą rolę
negocjacyjną odegrał
Kościół. Dziś też mógłby
się zaangażować w szukanie kompromisów między
obiema stronami. Niestety,
jest inaczej.

FOT. ŁUKASZ CYNALEWSKI /
AGENCJA GAZETA

Rozmowa z
LEONARDEM SZYMAŃSKIM,
w 1989 r. posłem do Sejmu
TOMASZ CYLKA: Nie żałuje pan, że po
raz kolejny Polacy nie obchodzili wspólnie święta 4 czerwca? W tym roku obchody były szczególne, bo przypadły w 30.
rocznicę częściowo wolnych wyborów.
LEONARD SZYMAŃSKI: – Byłem na obchodach w Gdańsku. Pojechałem tam na
zaproszenie Jacka Taylora, członka Rady
Europejskiego Centrum Solidarności, który
zresztą urodził się w Poznaniu i tu kończył
prawo. A jego ojciec Leon Taylor zdawał maturę w tym samym gimnazjum co ja, a więc
w „Marcinku”, tyle tylko że jeszcze przed
wojną, bo w 1930 r. Obchody w Gdańsku to
było naprawdę dobre spotkanie. Rozmawiałem z wieloma kolegami z naszego ówczesnego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Ważne były też przemówienia trzech
prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra
Kwaśniewskiego, który kilka razy powiedział, że 30 lat temu stał po drugiej stronie
muru, oraz Bronisława Komorowskiego.
Nie przeszkadzała panu obecność Aleksandra Kwaśniewskiego?
– Pamiętam, jak w 2005 r. pojechał jako
prezydent Polski na pogrzeb Jana Pawła
II. Powiedział wtedy, że kondolencje, jakie otrzymał od przedstawicieli różnych
państw z całego świata, są przeznaczone
dla całego narodu polskiego. Potem podali sobie z Wałęsą ręce i w jakiś symboliczny sposób się pojednali. Zrobili to, czego
nie potraﬁą Polacy uczynić dzisiaj.
Śmierć papieża to taki moment, kiedy
nasz naród rzeczywiście był zjednoczony.
Dlatego nie przeszkadzała mi obecność prezydenta Kwaśniewskiego w Gdańsku, który
reprezentował przy Okrągłym Stole komunistyczny rząd. Ucieszyła mnie jego wypowiedź: „Dzisiaj jestem z wami, bo uważam,
że 4 czerwca to było wielkie polskie zwycięstwo.” To w wyniku mądrości polityków
z obu stron udało się przejść z jednego systemu w drugi bez oﬁar.
Dlaczego tak niewiele z tej jedności ówczesnej opozycji zostało?
– To jest zupełnie normalne, że w Polsce
po upadku PRL powstały różne partie. Natomiast chciałbym – może trochę naiwnie, ale
myślę, że wielu Polaków również – by politycy i decydenci mieli odpowiednią hierarchię
wartości, a więc najpierw liczą się sprawy
Polski, a dopiero potem interesy własne czy
partii, do której należę. Już w starożytnej
Grecji mówiono, że „demokracja to rządy
większości”. Niestety, dzisiaj mamy „dyktat
większości”, na co słusznie zwrócił już uwagę dominikanin, o. Maciej Zięba, którego też

Dostaliśmy trzynastą
emeryturę. Miesięcznie
to jest 78 zł. A gdyby te
miliardy dali nauczycielom,
to oni by mieli tysiąc złotych
miesięcznie więcej. Jak można
tego nie zauważyć?

Kim jest
Leonard Szymański
Poseł z Wiepofamy
• Ma 80 l., absolwent „Marcinka” i Politechniki Poznańskiej, inżynier mechanik.
W latach 80. działacz „S” w poznańskiej
Wiepofamie, po wprowadzeniu stanu
wojennego zaangażował się w działalność
Prymasowskiej Rady Społecznej, a także Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1989
r. został posłem Sejmu kontraktowego
z okręgu Poznań Stare Miasto. W 2012 r.
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, a w 2017 r. otrzymał
przyznawaną przez samorząd wojewódzki
Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego „Za
czynienie dobra”.

znam bardzo dobrze z czasów opozycyjnych.
Dzisiaj zwyciężają niechęć i brak życzliwości
do drugiego człowieka, który myśli trochę
inaczej niż my. I to jest dla mnie bolesne.
Rozumie pan tych, co 30 lat temu popierali
Okrągły Stół, a teraz uważają go za zdradę?
– Mam takie osobiste wspomnienie
z 1982 r. Byłem już sytuacją w naszym kraju
po wprowadzeniu stanu wojennego bardzo
zmęczony i przygnębiony. Któregoś dnia
usłyszałem w Radiu Wolna Europa piosenkę
Jana Pietrzaka „Nielegalne kwiaty, zakazany
krzyż”. Pamiętam do dziś, jak się wtedy popłakałem ze wzruszenia – on dodał mi wtedy
nowych sił. A dziś nie mogę uwierzyć w to, co
Pietrzak mówi o historii i o innych ludziach.
Bo on dzieli Polskę. Przywołam słowa mojego
syna, który jest mechanikiem na statku pod
międzynarodową banderą i w ubiegłym roku napisał mi coś takiego: „Na naszym statku
kapitanem jest Rosjanin. Ja jestem starszym
oﬁcerem mechanikiem, a starszym oﬁcerem
jest Ukrainiec. Jest jeszcze jeden Polak, są też
Polinezyjczycy. Trudno, żebyśmy mieli te same poglądy polityczne, ale jeżeli nie będziemy
współpracować, to ten statek zatonie”. Czy tak
nie powinno być w Polsce i każdym kraju Unii
Europejskiej? Ten mail od syna współgra ze
słowami Jana Pawła II, który powiedział kiedyś, że „wolność nie jest dana raz na zawsze”.
Dlatego patrzę teraz na ten podział w naszym
kraju z wielką obawą, bo do czego to wszystko
prowadzi? Każdy z nas jest odpowiedzialny
za dobro, które rodzi się na świecie. I róbmy
to dobro, bo ono się gdzieś odkłada i nagle pozytywnie wybucha jak 4 czerwca 1989 r.
Co pana boli najbardziej po tych 30 latach?
– Z wielkim ubolewaniem patrzę na ataki
na Lecha Wałęsę. Dostaliśmy się do Sejmu
dzięki fotograﬁi z nim. Nazywaliśmy się drużyną Lecha Wałęsy i jestem do dziś z tego dumny. Przecież ten wynik wyborów sprzed 30 lat
nie był wcale taki pewny. Przecież komuniści
rozważali wprowadzenie stanu wyjątkowego. Stacjonowało u nas ok. 200 tys. żołnierzy
radzieckich, dodatkowo pół miliona w sąsiedniej NRD. To jest prawdziwy cud. Niestety, do
dobra szybko się przyzwyczajamy. W sytuacji
beznadziejnej się łączymy, ale gdy mamy szansę coś zrobić wspólnie w czasach pokoju, to się

kłócimy. To jest klęska wielu środowisk, że nie
potraﬁmy przełamać wzajemnych urazów.
Mimo wielu ujawnionych dokumentów
wierzy pan Wałęsie?
– Trwam przy nim. On więcej zrobił dobrego dla Polski niż większość tych, co go
atakują. Po wprowadzeniu stanu wojennego wiele miesięcy siedział w odosobnieniu,
pokusy dostawał wielkie, włącznie z propozycją emigracji. A mimo to nie poszedł z komunistami na układy. Ja mu wierzę.
Opowiem o jednym człowieku z poznańskiego podwórka. Od września 1981 r. do
października 1982 r. pracowałem w Wiepofamie z Jackiem Kłodzińskim. On dostał
sześć propozycji od SB na Kochanowskiego,
by na mnie donosić. Kiedy szósty raz odmówił, traﬁł na dwa lata do wojska koło Jarosławia. Pierwsze dwa miesiące były dla niego
szczególnie trudne ze względu na złą pogodę i ciężką musztrę – traktowano ich prawie
jako przestępców. Dowiedziałem się o tym
po latach i do dziś jestem mu wdzięczny. Ale
kto dziś wie o Jacku Kłodzińskim? Jedynym
wyróżnieniem był medal od Regionu Wielkopolskiej „Solidarności” z okazji 30-lecia.
1989 r. to nie tylko czerwcowe wybory, także rząd Tadeusza Mazowieckiego. Pewnie
na rocznicę jego powstania znowu wypomną mu jego słynną „grubą kreskę”...
...zawsze wtedy protestuję. Próbuje się
wmówić, że Mazowiecki chciał zapomnieć
wszystko, co złe z lat PRL. A to nieprawda. On
mówiąc o grubej linii, a nie kresce, zwrócił
uwagę na to, że my, jako dotychczasowa opozycja, możemy odpowiadać tylko za to, co
wydarzy się po powołaniu nowego rządu. To
nie ma żadnego związku z rozgrzeszaniem
win PRL. Ale oczywiście popełniliśmy błędy.
W pierwszym etapie była np. weryﬁkacja prokuratorów, ale sędziów już nie. Sam byłem
w grupie posłów, która się tego domagała,
jednak ówczesny minister sprawiedliwości
Adam Strzembosz miał inne zdanie. Szanuję
go bardzo, ale po latach przyznał mi rację, że
sędziów też trzeba było zweryﬁkować.
W przeciwieństwie do lat 40. XX wieku
ludziom odpowiedzialnym za zbrodnie polityczne w okresie PRL dawano szansę obrony w normalnych procesach.
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tek zatonie
Warto było dać im taką szansę?
– Wielu ludzi po drugiej stronie zachowywało się przyzwoicie, np. poznański sędzia Wojsk Lotniczych Antoni Franczyk,
który został potem szefem regionalnego
UOP z naszej rekomendacji. On pomagał
nam na tyle, na ile mógł. Np. gdy 1 maja
w stanie wojennym złapano młodego człowieka rozdającego ulotki, sędzia Franczyk
na rozprawie w trybie doraźnym kazał odczytać ich treść. A tam było: „Nie idziemy
na pochody 1-majowe, tylko z rodzinami
idziemy do parku albo zostajemy w domu”.
On na to: „Nie widzę nawoływania do niepokoju społecznego” i go zwalnia.
Z kolei po moim wyjściu z więzienia sędzia Franczyk wezwał mnie do sądu i zapytał:
„Czytał pan swoją opinię z zakładu pracy? Bo
to jest donos, a nie opinia. Niech pan ją zaskarży, gdyż w razie procesu nie może być ona
dowodem przeciw panu”. Takich ludzi było
więcej, oni zasłużyli, by dać im szansę.
Jaki zatem błąd popełniliście po 1989 r.?
– Nikt z nas nie wiedział, jak się przechodzi
z socjalizmu do gospodarki rynkowej. Tymczasem nagle staliśmy się koalicją rządzącą
i spadła na nas odpowiedzialność za to, co
się stanie w gospodarce. Te zmiany w latach
80. wywalczyli głównie robotnicy. W naszym
przemyśle było wtedy zatrudnionych powy-

żej 50 proc. wszystkich ludzi pracujących,
a w USA tylko ok. 15 proc. Każdy zdawał sobie
wtedy sprawę, że czekają nas naprawdę bardzo trudne czasy. I pewnie nie o wszystkich
Polaków, którzy np. stracili pracę, w odpowiedni sposób się zatroszczyliśmy. Ale jednego jestem pewien: w tym pierwszym Sejmie
wszystkim zależało na Polsce. Kiedyś na UAM
spotkałem się z Leszkiem Balcerowiczem
– poznał mnie i powiedział, że Sejm kontraktowy był najlepszy. Przyznaję, że z jednej
strony jestem z tego dumny, ale z drugiej wolałbym, żeby Sejmy wybrane w wolnych wyborach były lepsze od „naszego”.
Powiem rzecz teraz niepopularną, ale
bierne prawo wyborcze powinni mieć ludzie,
którzy ukończyli 30 lat, którzy już coś w życiu zrobili, za coś odpowiadali. Wtedy każdy
z nas miał coś w swoim opozycyjnym dorobku. Możemy się różnić poglądami, ale wykażmy, że zrobiliśmy coś dobrego. Nas w Komitecie Obywatelskim wskazano w prawyborach.
Sam zebrałem 34 tys. podpisów pod swoim
nazwiskiem, co było rekordem w skali kraju.
Byliśmy zdeterminowani. Dziś zwyciężają
polityczna kalkulacja i bieżące interesy.
Patrząc na to, co obecnie dzieje się w Polsce, jest pan w ogóle optymistą?
– W 1978 r. powiedziałem, że wolnej Polski nie doczekam. I dzisiaj też nie jestem

optymistą. Ale jak zaczniemy myśleć o drugim człowieku nie jak o wrogu, to może się
uda. Dla nas takim kamieniem milowym był
wybór papieża Jana Pawła II. Ten wieczór
będę pamiętał do końca życia. O godzinie 22
zadzwonił do mnie przyjaciel z NRD i mówi: „Leonard, otwieram butelkę najlepszego wina z mojej piwnicy i piję za zdrowie
waszego papieża”. Po serdecznej rozmowie
uprzytomniłem sobie, że gdyby tego dnia
wybrano Niemca, to ja do niego bym nie
zadzwonił. Tego samego dnia mój młodszy
kolega z „Marcinka” Boguś Kasprzyk był na
zjeździe naukowym w Moskwie. Boguś śpi
w hotelu i słyszy walenie do drzwi. Otwiera drzwi w piżamie, a tam dwaj Rosjanie,
uczestnicy zjazdu, z szampanem w ręku:
„Wasz został papieżem. Pijemy jego zdrowie”. Takie to były czasy. Nie zdajemy sobie
sprawy, ile ten papież dla nas zrobił.

Trudno, żebyśmy mieli te same
poglądy polityczne, ale jeżeli nie
będziemy współpracować, to ten
statek zatonie.

REGIONALNE CENTRUM

Ma pan jakiś pomysł na dzisiejsze czasy?
– Ja rozmawiam również z posłami PiS
i staram się przedstawić problemy. Ale
u nas musi być jak na statku mojego syna:
gramy w jednej drużynie, bo pójdziemy na
dno. Niestety, w Polsce władza z tymi, co
myślą inaczej, się nie liczy. Dostaliśmy trzynastą emeryturę. Miesięcznie to jest 78 zł.
A gdyby te miliardy dali nauczycielom, to
oni by mieli tysiąc złotych miesięcznie więcej. Jak można tego nie zauważyć? Jak myśmy 30 lat temu uchwalili budżet, to on był
nie do ruszenia. A teraz? Nagle znaleziono
40 mld zł. Albo budżet był źle wyliczony, albo my jako społeczeństwo za to zapłacimy.
Tego ludzie nie widzą. Trzeba mieć jakąś
wizję kraju, a nie tylko rozdawać socjalne prezenty.
Jedną z zasad człowieka wierzącego,
a takich w rządzącym PiS jest chyba zdecydowana większość, brzmi tak: „Jeśli chcesz
dar złożyć przed ołtarz, to wcześniej pogódź
się z bratem”. Myślę, że PiS z nikim godzić
się nie chce. W czasie Okrągłego Stołu wspaniałą rolę negocjacyjną odegrał Kościół.
Dziś też mógłby się zaangażować w szukanie kompromisów między obiema stronami. Niestety, jest inaczej. Nie tracę nadziei,
że zmieniając niektóre działania, Kościół
może być pozytywnym mediatorem. l
Rozmawiał Tomasz Cylka

Centrum Usług Medycznych
„DIALIZA” sp. z o.o.

NEFROLOGII
Szczecinek

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
− stały ostry dyżur
− szybka i nowoczesna diagnostyka oraz
leczenie chorób nerek
− dostęp naczyniowowy do dializ, przetoki
pierwotne, zabiegi naprawcze przetok,
cewniki permanentne
− hospitalizacje dostępne całodobowo, dla
wszystkich pacjentów niezależnie od
miejsca zamieszkania i lokalizacji stacji dializ
− biopsje nerek, biopsje szpiku
− badania tomografii, rezonansu
oraz USG z Dopplerem
− przygotowanie do przeszczepu
− wdrożenie do leczenia dializami
otrzewnowymi (domowymi)
− diagnostyka i leczenie powikłań cukrzycy
− diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych
(miażdżycy)
− aferezy: total, metodą podwójnej filtracji,
reofereza, afereza LDL, immunoafereza
− pełna diagnostyka internistyczna
1 PO
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wyróżnia nas:
− własny blok operacyjny
− wykwalifikowany i doświadczony personel
lekarski i pielęgniarski. Specjaliści chorób
wewnętrznych, nefrologii, diabetologii,
anestezjologii i intensywnej terapii.
− kompleksowa diagnostyka w warunkach
szpitalnych
− współpraca z ośrodkami klinicznymi
− Stacja Dializ z 16 stanowiskami
− hemodializa, hemodiafiltracja
− dializa domowa (CADO i ADO)
− Dializy wakacyjne
− Poradnia Nefrologiczna
− Poradnia Diabetologiczna i edukacja
pacjentów
− Kompleksowe leczenie i opieka nad
pacjentem
− usługi w ramach NFZ lub odpłatne
− zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001,
PN-EN 15224

Regionalne Centrum Nefrologii
ul. Kilińskiego 7/4, 6
78-400 Szczecinek
Prezes:
lek. med. Krzysztof Wruk,
tel. 602 393 533
Dyrektor Medyczny:
dr n. med. Michał Wruk,
tel. 506 097 304
tel. sekretariat: 94 372 73 83
rejestracja: 94 372 73 80
całodobowo: 94 372 73 89
e-mail: dializa@dializa.com.pl
www.dializa.eu

Miastko,
ul. Wybickiego 30
(teren szpitala)
– hemodializa,
dializa otrzewnowa,
dializy gościnne
– poradnia nefrologiczna
– przygotowanie
do przeszczepu nerki
– poradnia diabetologiczna
kontakt – tel. 59 857 02 20
dializa@dializa.com.pl
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Wątroba zniszczona przez bąblowicę

Ostrożnie z jagodami?
Chirurdzy z Poznania
musieli usunąć 30-latkowi choremu na bąblowice cały prawy płat
wątroby. Zniszczyła go
larwa tasiemca.

Jak uchronić się
przed bąblowicą?
• Nie dokarmiaj lisów, nie nęć ich na teren
posesji. Zabezpieczaj śmietniki przed ich penetracją.
• Ogradzaj obszar upraw. Zagrożeniem
mogą być warzywa i owoce (np. truskawki)
z własnego ogródka, jeżeli lisy mają do niego dostęp.

Sylwia Sałwacka

-letni mieszkaniec wsi
w województwie kuj aws ko - p o m o r s k i m
traﬁł w czerwcu do uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. H. Święcickiego z bólami
brzucha i objawami żółtaczki. Lekarze z tutejszej Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w jego wątrobie znaleźli ogromną larwę tasiemca bąblowcowego.
Chory przeszedł poważny zabieg usunięcia części wątroby, czeka go jeszcze długie
leczenie farmakologiczne. Poznański ośrodek – obok Gdyni i Warszawy – jest jedną
z referencyjnych placówek leczenia bąblowicy, rzadkiej, ale bardzo groźnej choroby
pasożytniczej.

30

DŁUGO NIE DAJE OBJAWÓW
Bąblowica jest rzadką chorobą odzwierzęcą, wywoływaną przez larwy tasiemców
bąblowcowych. Najgroźniejsze z nich to
Echinococcus granulosus oraz Echinococcus multilocularis. Pierwszy z nich powoduje bąblowicę jednojamową (echinokokozę), drugi – jak u operowanego 30-latka
– wielojamową (alweokokozę). Druga postać choroby uważana jest za najgroźniejszą, bo podobnie jak złośliwy nowotwór

• Myj warzywa i owoce, szczególnie te zbierane z podłoża.
• Przestrzegaj zasad higieny, myj ręce po
pracy w ogrodzie.
• – Ryzyka, że jaja bąblowca znajdą się na krzewinkach i owocach jagód, nie można wykluczyć, ale jest ono znikome – piszą specjaliści. Równie ryzykowne mogą być przydomowe ogrody FOT. PAWEŁ SOWA / AGENCJA GAZETA

może dawać odległe przerzuty. Z wątroby
jest w stanie przerzucić się np. do mózgu
czy oka chorego.
– W większości przypadków u ludzi
larwa początkowo rozwija się w prawym
płacie wątroby, tworząc kilkumilimetrowe
ogniska. Z czasem zaczyna naciekać na
sąsiadujące narządy – przeponę, trzustkę,
węzły chłonne, przestrzeń okołonerkową
– opowiada prof. Marek Karczewski, szef
uniwersyteckiej Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej w Poznaniu, który
operował pacjenta. – Może dawać też odległe przerzuty do innych narządów: płuc,
śledziony, kości, mózgu, oka.
Najczęściej choroba długo rozwija się,
nie dając żadnych objawów klinicznych.
W końcu rosnące torbiele powodują bóle
brzucha, bóle w okolicy prawego podżebrza, uczucie wzdęcia, rozpierania w nadbrzuszu, czasem nudności. W przypad-

ku torbieli płuc chorzy cierpią na kaszel,
krwioplucie, w przypadku torbieli wątroby
– kiedy choroba jest już zaawansowana,
a zniszczenia ogromne – dochodzi do zastoju żółci i żółtaczki. – Bywa, że zniszczenia są
tak ogromne, że konieczna jest transplantacja wątroby – opowiadają lekarze.

JAK DOCHODZI
DO ZARAŻENIA?
Echinococcus granulosus (tasiemiec jednojajowy) najczęściej przenoszą psy, a groźniejszy – Echinococcus multilocularis (tasiemca wielojajowego) – przede wszystkim
lisy. Powszechnie uważa się, że głównym
źródłem bąblowicy dla człowieka są niemyte jagody. Ale czy tak jest na pewno?
Europejska Rada ds. Parazytoz Zwierząt
Towarzyszących (grupa specjalistów od

Zalecenia Europejskiej Rady
ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących

chorób zakaźnych z Europy) twierdzi, że
w rzeczywistości ryzyko zjedzenia skażonych jagód jest niewielkie. Lisy defekując,
zaznaczają swoje terytorium najczęściej na
ścieżkach, łąkach czy polach. Maleńkie jaja
bąblowca o średnicy 0,04 mm zostają wypłukane z odchodów przez opady i traﬁają
do kałuż, rowów. Skażają glebę. – Ryzyka, że
znajdą się na krzewinkach i owocach jagód,
nie można wykluczyć, ale jest ono znikome – piszą specjaliści. Równie ryzykowne
mogą być przydomowe ogrody. „Uprawy liściastych i korzeniowych warzyw są udokumentowanymi czynnikami zwiększającymi
ryzyko zarażenia” – ostrzegają eksperci.
Dr Łukasz Pielok z Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych przy Przybyszewskiego wyjaśnia: – W zasadzie potencjalne
zagrożenie występuje wszędzie, gdzie występują zarażone lisy. Nie jest to tylko środowisko leśne i wiejskie. Lisy polują coraz

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA POZNAŃ
ul. Marcelińska 44
ZAPRASZA na badania komercyjne z zakresu:
hematologii
wirusologii
* antygenów zgodności tkankowej -HLA

koagulologii
immunochemii
* badań genetycznych

biochemii
serologii
* bakteriologii

*

*

*

*

*

*

pon. wt., pt. 7.15 -14.30, śr., czw., 7.15-17.00, sob. 7.00-11.00
www.rckik.poznan.pl/badania-platne
OGŁOSZENIE 33886066
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Nie tylko
częściej w miastach, ich populacja rośnie
także w Poznaniu.
Potwierdzają to badania przeprowadzone w Austrii – odsetek lisów zarażonych
tasiemcem bąblowcowym jest tam znacznie większy wśród osobników żyjących na
terenach miejskich, w porównaniu z lisami
przebywającymi w lasach. Co sugeruje, że
runo leśne odgrywa mniejszą rolę w zarażeniach bąblowcowych niż kontakt ze zwierzętami na terenach miejskich.
A co z psami i kotami? Eksperci piszą,
że przypadki zarażenia psów na terenie Europy są rzadkie. Notowano je w Szwajcarii,
w regionie endemicznego występowania
pasożyta u lisów. Jaja tasiemca mogą się
znajdować m.in. na sierści, ale ryzyko zakażenia jest tu także bardzo niewielkie. Najczęściej do zakażeń dochodzi poprzez kontakt z odchodami (dlatego tak ważne jest regularne odrobaczanie). Podatność kotów na
inwazję pasożytów też jest jednak znikoma.

CZY TO NA PEWNO
BĄBLOWICA?
Bąblowicy poświęcono jedne z odcinków
„Dr House’a” – „Hunting” (polowanie).
Bohater filmu trafia do szpitala z rozpo-

znaniem wirusowego zapalenia wątroby
typu C lub raka wątroby. Doktor House,
by potwierdzić echinokokozę, wykonuje
mu biopsję.
– W celu ustalenia rozpoznania u chorego wystarczy czasem USG i badania serologiczne krwi za pomocą testu ELISA i Western blot. Obecność tasiemca lub jego DNA
potwierdza się ostatecznie z patologicznej
zmiany pasożytniczej podczas laparotomii
– opowiada dr Pielok.
Leczenie bąblowicy polega na usunięciu
chorobowej zmiany. Zabieg nie należy do
łatwych, bo jest obarczony ryzykiem pęknięcia torbieli i rozsiania się larw bąblowca
(tzw. wtórna bąblowica) oraz wstrząsu anaﬁlaktycznego. Nie zawsze operacja jest możliwa. – Kiedy dojdzie do rozsiania choroby,
pacjentów leczy się zazwyczaj zachowawczo za pomocą leku – albendazolu. Albendazol zaleca się również przed zabiegiem
operacyjnym, aby uchronić chorego przed
rozsiewem choroby w czasie zabiegu – mówi dr Pielok.
Niestety, w Polsce albendazol nie jest
refundowany. A koszt dziennej dawki leku
wynosi aż 80 zł.
Dr Łukasz Pielok: – Dla wielu chorych to
ogromne sumy. Część więc rezygnuje z leczenia i skazuje się na powolną śmierć. l

OGŁOSZENIE 33916621

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
Z „WYBORCZĄ”

O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33926687

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej

Jeśli chorujesz na STWARDNIENIE

ROZSIANE (SM)

i masz problemy ze spastycznością
(sztywnością) kończyn,
a dotychczasowe metody leczenia
nie przynoszą zadowalających efektów

MOŻEMY TOBIE POMÓC
proponując skuteczne leczenie
Zapraszamy:
62- 064 Plewiska, ul. Fabianowska 40
Rejestracja telefoniczna (poniedziałek-piątek w godz. 10:00 – 16:00):

61-863 00 68 lub 506 444 900
e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com
www.hertmanowska.pl
1 PO
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Nekrologi/Ogłoszenia drobne
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Garaże blaszane, bramy garażowe montaż,
transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl
61 812 54 69, 65 619 34 15, 509 574 644
LODÓWKI naprawa u klienta 601586312

BRYGADZISTKA SERW.
PORZĄDKOWEGO, POZNAŃ/SWADZIM,
3 TYŚ NA RĘKĘ, 604-630-556
HYDRAULIKÓW, zatrudnię, 501 282 877

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl
„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

SPRZĄTANIE, WĄGROWIEC,
POZNAŃ SWADZIM, 2250 NETTO,
406-630-556, 532-858-425
Zatrudnie BRYGADĘ Monterów Instalacji
Sanitarnych, tel. 501 685 993

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413

PREZYDENT
MIASTA PIŁY

Piła, 26 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Piły na obszarze osiedla Staszyce, w rejonie ul. Osiedlowej i ul. Ludwisarskiej
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
Piły uchwały Nr XI/100/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze osiedla Staszyce, w rejonie
ul. Osiedlowej i ul. Ludwisarskiej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały,
o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Piły – Miejska Pracownia Urbanistyczna, III piętro pok. nr 312.
z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Beata Dudzińska
Zastępca Prezydenta
33927261.n

SPROSTOWANIE
W ogłoszeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku opublikowanego w dniu 26.06.2019 r.ukazał się
błędny adres e-mail. Prawidłowy adres e-mail Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, na który można
składać uwagi i wnioski do założeń planów zadań
ochronnych wskazanych w obwieszczeniu (znak pisma: RDOŚGd-WOC.6320.6.2019.AŁ) to: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl.
33927791.n
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Legenda znów w Kolejorzu

To w Lechu nauczyłem się,
że niemożliwe nie istnieje
Kiedy Dariusz Skrzypczak grał w Lechu, ten
był na szczycie. Teraz
wrócił, by pomóc mu odzyskać dawną świetność.
– Od lat miałem spakowaną torbę – mówi drugi trener Kolejorza.

Szwajcarzy nie mają wielkich gwiazd, nie
mają wielkich klubów, ale mają kluby solidne, które regularnie, powtarzam, regularnie
grają w europejskich pucharach. Ta regularność jest bardzo ważna. Szwajcarzy mają
przemyślane, co chcą osiągnąć i są bardzo
w tym konsekwentni, a ich piłka nożna
wzoruje się modelu, który opracowano tam
na potrzeby hokeja na lodzie na początku lat 90., czyli z centralnym szkoleniem
dla wszystkich trenerów, którzy następnie
zdobytą wiedzę realizują niżej, w klubach.
System jednolity, bez chaosu. Musimy sobie uświadomić, jak ważna jest cierpliwość
w futbolu. Jeżeli co roku z akademii Lecha
wyjdzie w świat jeden bardzo dobry piłkarz,
to bomba. Wychowanie takiego zawodnika
to bowiem bardzo trudna sztuka.

ROZMOWA Z
DARIUSZEM SKRZYPCZAKIEM
DRUGIM TRENEREM KOLEJORZA
RADOSŁAW NAWROT: Lato 1993, kilka
tygodni po odebraniu Legii Warszawa mistrzostwa Polski i przyznaniu jej Lechowi
Poznań, oba zespoły spotykają się w bezpośrednim, silnie naładowanym emocjami meczu w Poznaniu. Legia prowadzi...
DARIUSZ SKRZYPCZAK: I to od pierwszej
minuty. Pamiętam, Wojciech Kowalczyk
strzelił nam tego gola na dzień dobry.
Po czym podbiegł do Kotła, demonstrując kibicom Lecha, że Legia to siła. Pamięta pan, co było dalej?
– Naturalnie. To jednak my wygraliśmy ten
mecz 2:1.
I to po pańskim golu!
– To bardzo miło, że pan to zapamiętał. Tak,
po moim golu, to prawda [drugiego zdobył
Jacek Dembiński – przyp. red.]
Kiedy te czasy wrócą? I zespół, dla którego tak trudny emocjonalnie mecz, z golem Legii na dzień dobry, to żadna przeszkoda w zwycięstwie...
– Mam nadzieję, że już w tym sezonie.
Ale wie pan, co tu się wyprawia? Jak duży
jest rozjazd między Lechem a jego kibicami po ostatnich nieudanych sezonach?
– Na dzisiaj odczuwam odpowiedzialność
za to, co jest i co będzie, nie za to co było.
Chcę być uczciwy, trudno mi jest więc przewidzieć, czy nam się uda zbudować szybko
Lecha na miarę oczekiwań. Ja jednak moją
postawą na boisku i poza nim muszę zaświadczać o tym, że chcemy to zrobić. I tym
co umiem i wiem, mogę pomóc i Lechowi,
i jego kibicom. Żeby rzeczy na pozór niemożliwe stały się możliwymi.
To pana motto?
– Tak. Uważam, że na tym polega piłka nożna, by jedne obracać w drugie. By z tego, co
negatywny uczynić w końcu pozytyw. Jeżeli
tak będą myśleli wszyscy, przeniesiemy góry. Gdzie jak gdzie, ale w futbolu to naprawdę jest możliwe.
Gdyby powiedział to ktoś inny, takie
słowa spotkałyby się ze sporym sceptycyzmem. Mówi to jednak pan, który góry kiedyś przenosił i z Lechem Poznań
w 1990 roku ograł Olympique Marsylia,
wtedy najlepszy zespół Europy.

• – Wiem, że jestem ambasadorem tych wszystkich zawodników, którzy kiedyś tu grali,
budowali historię Lecha – mówi Dariusz Skrzypczak FOT. ŁUKASZ CYNALEWSKI / AGENCJA GAZETA

– Miło z pana strony, że pan to tak nazywa,
bo ja to też tak wtedy widziałem. Co więcej, to właśnie w okolicach meczu z Olympique Marsylia nastąpił u mnie proces,
w ramach których uwierzyłem w zamianę
niemożliwego na możliwe. Widziałem to
bowiem na własne oczy, uczestniczyłem
w tym.
Zaświadcza pan?
– Zaświadczam. Wygrana 3:2 z Olympique
Marsylia dużo we mnie zmieniła, zwłaszcza
że wcześniej ograliśmy 3:0 Panathinaikos
Ateny. Pamięta pan jednak, że trzy lata później zostaliśmy rozbici przez Spartak Moskwa 1:5?
Podczas meczu ze Spartakiem stałem
w Kotle zziębnięty, jak zbity pies. Nie mogłem się pozbierać. Jak wy się pozbieraliście?
– Gdyby nie wygrana z Olympique Marsylia, inaczej bym przeżywał ten mecz. Było
mi bardzo przykro, ale zrozumiałem, że
im więcej takich meczów rozegramy, z takimi rywalami, tym szybciej podniesiemy
swoje umiejętności. Patrzyłem na tę klęskę
już jako na negatywne zdarzenie, z którego
można wyciągnąć pozytywy. Nauczyłem się
tego. Żeby odnieść sukces, trzeba czasem
upaść na kolana. Sport polega na zbieraniu
się do kupy.
Pana przyjście do Lecha Poznań, poza
wkładem merytorycznym, to chyba także ruch ku zmianie mentalności zespołu.
Wie pan, że zarzucano ostatnio Kolejorzowi, że ma za mało niebiesko-białej
krwi, że wyparowała? Pan ją ma.
– Lech mi zaufał, jestem za to wdzięczny. To
Lech Poznań mnie nauczył jak najlepiej wykonywać swoją pracę, dążyć do sukcesów.
Kiedy więc teraz, po latach pracy w Szwajcarii, zdecydowałem się na powrót do kraju,
nie ma dla mnie lepszej sytuacji niż znów
traﬁć tutaj, do Lecha. Jeżeli i Lech wyniesie
z tego korzyści, sytuacja będzie optymalna.
Nie wiem, czy niebiesko-białej krwi brakowało, trudno mi to zanalizować. Wiem, że
jestem trochę ambasadorem tych wszystkich zawodników, którzy kiedyś tu grali, budowali historię klubu...

Piłkarz z sukcesami

3

Mecz Lecha z Olympique Marsylia wygrany 3:2 był najlepszym w jego historii?
– Nie.
Nie?
– Nie, był bowiem jednym z wielu. Lech zagrał sporo tak dobrych spotkań. Nie mówimy o jednorazowym wyskoku. Lech to klub,
który w swej historii ma całe morze wspaniałych spotkań na wysokim poziomie, nie
tylko to.
A porażka w rewanżu 1:6? Co się wtedy
stało w Marsylii?
– Cóż, przegraliśmy po prostu 1:6.

TYTUŁY MISTRZA POLSKI

• zdobył z Lechem Poznań jako piłkarz
jego nowy trener Dariusz Skrzypczak

„Musimy sobie uświadomić, jak
ważna jest cierpliwość w futbolu.
Jeżeli co roku z akademii Lecha
wyjdzie w świat jeden bardzo
dobry piłkarz, to bomba”
DARIUSZ SKRZYPCZAK
drugi trener Lecha

Mówił pan już wiele lat temu, że do Lecha
Poznań przyszedłby pan natychmiast,
nawet piechotą.
– I nic się nie zmieniło, tutaj nawet pieszo.
Dlatego od razu się zjawiłem.
Był pan jednak kandydatem na trenera
Lecha już kilka razy, chociażby przed
Maciejem Skorżą. Dlaczego wtedy pan tu
nie traﬁł?
– Proszę spytać pana prezesa. Ja mam torbę
spakowaną od 2003 roku. A teraz serio: dobrze, że tak się stało. Teraz jestem bardziej
doświadczony niż kilka lat temu, więcej
potraﬁę i więcej mogę Lechowi dać. Jeżeli
będzie potrzebna moja pomoc w w rozmowach z zawodnikami, w wyprowadzaniu
ich z kryzysu, to jestem do tego dość dobrze przygotowany.
Czego uczy nas Szwajcaria?
– Tego, że ze średniaka można zrobić liczący się zespół, o ile jest się konsekwentnym.

Ale pana tam zemdliło. Zresztą nie tylko
pana, cały zespół miał torsje.
– Może trening był za ciężki...?
Panie trenerze...!
– No dobrze, wiem do czego pan zmierza.
Do rozwiązania zagadki meczu w Marsylii.
Bo to nielogiczne, żeby Lech po tak wspaniałym meczu w Poznaniu po dwóch tygodniach słaniał się na nogach i przegrał
1:6. Mówiło się o tym, że Francuzi zatruli
sok pomarańczowy. Napił się pan go?
– Tak, ale nie wiem, czy winien był sok pomarańczowy, czy coś innego. Rzeczywiście,
coś złego się wtedy ze mną działo. Samopoczucie ﬁzyczne miałem kiepskie, ale nie
wiem, z czym było to związane.
Nie zagrał pan w meczu z FC Barceloną
w 1988 roku. Dlaczego?
– To moja wina i wolałbym już do tego nie
wracać. Minęło 30 lat...
Przecież żaden trener bez powodu nie
posadziłby na ławce Dariusza Skrzypczaka w takim meczu!
– To powiem tylko tyle, że bardzo byłem
podekscytowany grą przeciw FC Barcelonie, może za bardzo. Poprzedzał go mecz
ligowy z GKS Katowice, w którym strzeliłem bramkę. Tak bardzo myślałem o tym,
żeby się przygotować dobrze do meczu z FC
Barceloną, że poprosiłem trenera Apostela
o zmianę, zasłaniając się niedyspozycją. To
był mój fatalny błąd. l

Cała rozmowa na poznan.wyborcza.pl

1 PO

17
Gazeta Wyborcza

TO JEST GRANE

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

Długie noce łakomczuchów
Małgorzata Muraszko,
Marta Gruszecka,
Łukasz Kamiński,
Rafał Zieliński
Wieczorne podjadanie może
i budzi wyrzuty sumienia, ale
często trudno mu się oprzeć.
Zwłaszcza gdy kryje się pod
postacią pysznego wegańskiego
langosza na warszawskim
Nocnym Markecie, pierogów
z jagodami z krakowskiego
Przypiecka czy tajskiego
street foodu w gdańskim
Słonym Spichlerzu. Oto kilka
miejsc w Polsce, gdzie można
przekąsić coś nocną porą.

WARSZAWA
• Nocny Market. Na nieczynnym
dworcu Warszawa Główna Osobowa przecinają się szlaki weekendowych wędrówek tysięcy głodnych warszawiaków i przyjezdnych. Dla jednych jest to pierwszy
przystanek wieczoru, dla innych
ostatni, tuż przed snem. Między
ustawionymi w dwóch rzędach
knajpkami (m.in. Supperlardo,
El Puertito, Mąka i Woda, Night
Burger, Łowcy Syren, The Cool
Cat, Langosze, Brasil On The Plate
czy Dogidog) tłumnie gromadzą
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się fani ulicznego jedzenia, dobrych piw i win. Niesieni fantazją
imprezowicze mogą też sobie
przystrzyc brodę lub zrobić tatuaż. Siłą Nocnego Marketu jest nie
tylko samo jedzenie (za wegańskie
langosze można oddać duszę
diabłu), ale też i atmosfera – wystarczy zamknąć oczy, wsłuchać
się w gwar, wwąchać w feerię
zapachów, by poczuć się jak na
wakacjach.
→ Nocny Market, ul. Towarowa 3.
Czwartek-niedziela. Od godz. 17
do godz. 1.

KRAKÓW
• Zapiekanki z Okrąglaka. Kultowe, smaczne, różnorodne.
W letnie weekendy czynne niemal
do rana. Do wyboru opcja wegetariańska, wegańska i z mięsem,
kilkanaście sosów i dodatków.
Kolejka niemal zawsze długa, co
tylko potwierdza, że zapiekanki
z Okrąglaka to najlepszy pomysł
na nocny głód. Ceny od kilku do
kilkunastu złotych.
→ Zapiekanki z Okrąglaka,
plac Nowy, 4B/1, Kazimierz.
Od godz. 10 do godz. 3.
• Przypiecek. Pyszne pierogi
przez całą dobę. Od ruskich,

przez wegetariańskie, z kapustą
i grzybami, szpinakiem czy brokułami, po owocowe – z jabłkami,
śliwkami, truskawkami, jagodami
albo ze słodkim serem. Pierogi
to zdecydowanie najsłynniejsza
potrawa Przypiecka. Do wyboru
też zupy – chłodnik kresowy,
barszcz czerwony, rosół,
a dla wygodnych
żurek w kubku na
wynos. Ceny pierogów od 13 do 25 zł,
zup już od 7 zł.
→ Przypiecek, ul.
Sławkowska 32.
Czynne całą dobę.
• Pizzatopia. Dowolne
składniki, słynne rzemieślnicze ciasto z naturalnej
mąki (miękkie jak chmurka! – czytamy w komentarzach klientów),
jedna cena i czas oczekiwania
nie dłuższy niż 3 minuty. Do tego
serdeczna obsługa, nawet późno
w nocy, kiedy goście bywają różni.
Pizzę można wziąć na wynos albo
zjeść w przyjemnym i zielonym,
bo na krakowskich Plantach,
ogródku. Cena za jedną to 24 zł.
W weekendy czynne do 2 w nocy.
→ Pizzatopia, ul. Szewska 22. Od
godz. 11 do godz. 1.

GDAŃSK
• Słony Spichlerz. To pierwszy
w Gdańsku food hall, który powstał
z inspiracji takimi miejscami jak
warszawskie Koszyki czy lizboński TimeOut Market. Na dwóch
poziomach znajduje się dziewięć
restauracji i Salty Bar.
Fani kuchni azjatyckiej
mogą spróbować
tajskiego street foodu w Bangkuk by
Thai Thai i kuchni
japońskiej w Ramen & Sushi by
Mitsuro, miłośnicy
włoskiej pizzy mogą
wybrać się do Czerwonego Pieca, a wegetarianie
i weganie swoje kroki pokierują
do Vegemadre. Ci, którzy nad
morzem chcieliby spróbować ryb,
mogą śmiało zamawiać w Deliﬁsh,
a spragnieni kuchni polskiej w nowym wydaniu znajdą coś dla siebie
w Gwar Bistro. Na miłośników burgerów i prosecco czeka Sexy Bull,
w Chwila Moment będzie coś dla
fanów misek z różnych stron świata, a słodkim zakończeniem będzie
wizyta w Błogo. Słony Spichlerz
w tygodniu i w niedzielę działa do
23, a w weekend do 1 w nocy.

→ Słony Spichlerz, ul. Chmielna 10.
Niedziela-czwartek od godz. 8 do
godz. 23, piątek-sobota od godz. 8
do godz. 1.

WROCŁAW
W centrum miasta zjemy m.in.
burgery w słynnym Pasibusie:
lokale na Świdnickiej i św. Antoniego są czynne od niedzieli do
czwartku do godz. 1, a w piątki
i soboty dwie godziny dłużej.
W Pasażu Pokoyhoff działają Do
Jutra i Rumbar. Pierwszy serwuje
m.in. quesadillas, a drugi owoce
morza. Działają w czwartki do
2, a w piątki i soboty do 4. Dosyć długo czynne są multitapy
serwujące jedzenie. Do godz. 2,
a w soboty i niedziele do 4 otwarty jest Doctor’s Bar, codziennie
do 2 działa Pinta (kuchnia działa
krócej niż sam pub), a Pod Latarniami serwujący m.in. klasyczne
obiady do godz. 2, w czwartki
do 3, a w piątki i soboty do 4.
Kuchnia czynna jest tu do zamknięcia lokalu. Fanów mają dwa
okienka Frytki+Sos (zjemy tutaj
to co w nazwie, a wybór sosów
jest naprawdę spory). Jedno jest
na ul. św. Antoniego, drugie na
Oławskiej. Czynne są w czwartki
do 1, w piątki i soboty do 3. l
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Diplo, kolorowa
eminencja popu
Łukasz Kamiński
Bez niego nie sposób wyobrazić
sobie współczesnego popu. Jest
obecny na wszystkich liniach
frontu sceny muzycznej, nagrywa, komponuje, produkuje
– zarówno dla siebie, jak i całej
armii innych gwiazd, od Justina Biebera, Lil Wayne’a, Beyoncé, Britney Spears, po Arianę
Grande. Jednym z bohaterów
tegorocznej edycji Open’era
będzie Diplo.
Thomas Wesley Pentz Junior
urodził się w Missisipi, dorastał na
Florydzie, gdzie spędzał sporo czasu, przesiadując w sklepie swojego
taty, handlującego przynętami
wędkarskimi. Wtedy zafascynował
się uroczymi manatami, drapieżnymi aligatorami i pasjonującym
światem dinozaurów. Przez chwilę
rozważał nawet karierę paleontologa. Jak zwykle życie zweryﬁkowało marzenia. Po skończeniu
szkoły w Filadelﬁi imał się różnych
zajęć, od pracownika socjalnego,
po pracownika kinowego. Czasem
też didżejował. Wspólnie z didżejem o przekornej ksywce Low
Budget zaczęli grywać imprezy,
podczas których mieszali ze sobą
przeróżne gatunki muzyczne. Jako
duet Holletronix nagrali mikstape
„Never Scared”, na którym zbili
ze sobą kompozycje Eurythmics,
2 Live Crew, Beethovena. Był rok
2003 r. Płyta okazała się kluczem
do wielkiej kariery, „New York
Times” uznał ją za jeden z najlepszych albumów roku.

Wszyscy chcą dotyku
geniuszu
Po każdym kolejnym kroku przychodziły nowe sukcesy, nowe
możliwości współpracy, a Diplo
poszerzał swój muzyczny świat,
śmiało wychodził poza dancehall,
reggae, elektronikę, prosto w świat
popu. Jako Diplo nagrał tylko jedną płytę, większą frajdę ewidentnie
sprawia mu poznawanie innych
artystów, współpraca z nimi
w studiu i na scenie. Pomógł M.I.A.
podbić świat, był jednym z pierw-
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szych zachodnich didżejów, którzy
rozpropagowali na szeroką skalę
porywające brzmienia brazylijskich dzielnic biedy, czyli baile
funk. Z Markiem Ronsonem założył projekt Silk City, ze Skrillexem
duet Jack Ü, z Sią i Labrinthem trio
LSD. Do tego trzeba dodać cały
zastęp artystów, z którymi muzyk
nieustannie współpracuje, poza
wspomnianymi już: Bieberem,
Beyoncé, Britney Spears, Arianą
Grande, na długiej liście są też
m.in.: Madonna, Dua Lipa, Travis
Scott i J Balvin (również gwiazdy
tegorocznego Open’era), Snoop
Dogg, Usher, No Doubt. Naprawdę
wielu artystów chce tchnąć w swoją muzykę odrobinę geniuszu
Diplo. Jednym z najważniejszych
projektów artysty jest projekt
Major Lazer, współtworzony przez
kilku innych didżejów i muzyków,
a brzmiący i koncertowo wyglądający jak desant z kolorowego,
rozbrykanego karnawału z Ameryki Południowej.
Choć wciąż młody,
w zeszłym roku stuknęła
PATRONAT
mu czterdziestka, Diplo jest
już na tyle doświadczony,
dorosły, że zdaje sobie sprawę, że prawdziwa kariera
artystyczna wykracza poza
chwilowy szał, poza pięć
minut. Stara się nagrywać
popowe klasyki, które przetrwają próbę czasu, mody,
zajawki. I często mu się to
udaje. Nagrany wspólnie
z wokalistką MO i didżejem Snakiem cztery lata temu hit
„Lean On” na Spotify odsłuchany
został już prawie miliard trzysta
milionów razy, teledysk do piosenki obejrzany został na YouTube
ponad dwa i pół miliarda razy.

Polityka, piłka nożna,
poglądy
Choć trudno to sobie wyobrazić
przy takim natłoku zajęć, świat
Thomasa Wesleya Pentza Juniora
nie zamyka się wyłącznie w muzyce. Jak wielu amerykańskich
muzyków, tak i on angażuje się
politycznie. Trzy lata temu wsparł
uwielbianego przez artystów

Berniego Sandersa – listy tych,
którzy udzielili poparcia senatorowi, zazdroszczą inni politycy,
bo są na niej m.in.: Red Hot Chili
Peppers, TV On The Radio, Neil
Young, Henry Rollins, Nas, Cardi
B, Hans Zimmer. W 2016 r. użyczył
Sandersowi swojej kompozycji
„Revolution” do wykorzystania

w telewizyjnej reklamówce.
Podobnie jak w przypadku polityki, tak również słabość do sportu
Diplo dzieli z innymi amerykańskimi celebrytami. W samą tylko
piłkę nożną (dyscyplinę popularną, ale znajdującą się poza podium ukochanych przez Amerykanów sportów, czyli koszykówki,
footballu, baseballu czy hokeja)
inwestowali m.in. popularni komicy Will Ferrell czy Drew Carey.
Diplo dołączył do nich, kupując
udziały Arizona United Soccer
Club. W oświadczeniu prasowym
stwierdził „Postrzegam piłkę nożną w taki sam sposób jak muzykę.
To tkanka łącząca ze sobą różne
kultury tego świata”.
Pentz Junior nie stroni też od
angażowania się w poparcie dla
ruchów, akcji społecznych. Od kilku lat (jak sam przyznaje, przyszło
mu to z wiekiem) wspiera ruch
#meetoo. „Kobiety, z którymi pracuję, są silniejsze ode mnie. Mają
więcej rzeczy na głowie, są doskonałym przykładem dla innych kobiet. Udowadniają, że można być
wspaniałą osobą, dobrym człowiekiem, być o wiele piękniejszym,
niż to, co pokazuje ich Instagram”,
mówił w niedawnym wywiadzie
dla pisma Esquire Diplo.

Nie tylko Diplo

• Specjalista
od roztańczania
wielotysięcznych
tłumów, czyli
jeden z bohaterów
tegorocznego
Open’era, amerykański didżej
i producent Diplo
FOT. SHANE LOPES/
ALTER ART

→ Open’er Festival, 3-6 lipca,
Gdynia. Karnety czterodniowe
639 zł, bilety jednodniowe 289 zł.

Diplo to, oczywiście, tylko jeden z bohaterów tegorocznego
Open’era. Jak zawsze do Gdyni
przyjadą artyści reprezentujący
odmienne muzyczne sceny, różne
pokolenia. Fanów gitarowego grania przyciągną zapewne: Smashing
Pumpkins, The Strokes, Perry Farrel, Interpol czy Greta Van Fleet.
Fani nowoczesnego jazzu i soulu
zajrzą na występy Kamasiego Washingtona, Jorji Smith. Błyszczeć
będą diwy popu Kylie Minogue,
Robyn czy Lana Del Rey. Do tańca
wciągną na pewno wyjątkowi 2ManyDJ’s czy arcypopularni Sweedish
House Maﬁa. Szukający brzmień
nieco bardziej alternatywnych
wybiorą się na Idles, Death Grips,
Annę Calvi, Vampire Weekend. Nie
zabraknie też współczesnego rapu
w wykonaniu takich gwiazd, jak
A$AP Rocky, G-Eazy, J Balvin. Jak
zawsze w Gdyni pojawi się potężna
reprezentacja polskich artystów,
wystąpią m.in.: Sokół, Hania Rani,
EABS, Bitamina, Catz ’n Dogz,
Wczasy, Zamilska. Ze specjalnymi
koncertami wystąpią Cool Kids
of Death, którzy przypomną swój
debiutancki album oraz raperzy
związani z projektem Popkiller
Młode Wilki All-Stars. l
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Nie zapomnij o sztuce w upalne lato
Zofia Franke

się architektura muzeum, dzieła
sztuki, a także zwiedzający.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 29 września

Od pokazów sztuki dawnej po
prezentacje klasyków współczesności, od ekspozycji o hip-hopie po wystawy o starości
i chorobie. Podróżując w upalne lato, warto odwiedzić wystawy przygotowane w zazwyczaj
klimatyzowanych pomieszczeniach.

Matejko ze Lwowa
do Sopotu
Wielkim malarzem był, i basta!
Przekonać się można o tym,
oglądając jego skończone, wymuskane wręcz obrazy olejne i szkice
oraz notatki swobodnie kreślone
niezwykle sprawną ręką. Do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
przywieziona została kolekcja
obrazów Jana Matejki z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.
Uzupełnia ją malarstwo olejne
artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i z kolekcji
prywatnej. Zaprezentowane
dzieła poruszają głównie tematy
historyczne, które w świadomości
zbiorowej funkcjonują w wizualnej wersji zaproponowanej przez
Matejkę właśnie. Oprócz nich na
wystawie zobaczymy uznawany
za arcydzieło „Portret dzieci artysty” – prawdziwy popis technicznego kunsztu w charakteryzowaniu modeli oraz malarskiego
odwzorowywania tkanin: haftów,
koronek, tiuli i welurów.
→ Sopot, Państwowa Galeria Sztuki,
do 6 października

Abramović wciąż obecna
To miała być najgłośniejsza
polska wystawa roku i… taką się
stała. Wielka retrospektywa Mariny Abramović, jednej z najważniejszych współczesnych artystek,
bije rekordy frekwencyjne. Tłumom na wernisażu towarzyszyły
modlitwy przeciw uznanym za
świętokradcze działaniom performerki, a potem protestowali statyści zatrudnieni do odtworzenia jej
działań. Po początkowym szumie
emocje przycichły, a w CSW wciąż
oglądać można 120 dzieł Abramović. Od tych najwcześniejszych,
pochodzących jeszcze z lat 60., po
współczesne.
→ Toruń, CSW Znaki Czasu,
do 11 sierpnia

Na celowniku kobieta
Farba znaczy krew – to żargonowe określenie myśliwych,
zaczerpnięte z książki Zenona
Kruczyńskiego o tym samym
tytule, posłużyło organizatorom
wystawy z MSN do nazwania
prezentacji 50 artystek z różnych
stron świata. Artystek głównie
młodych, ale nie tylko. To pierwsza tak obszerna międzynarodowa wystawa malarstwa poświęcona twórczości kobiet. Zaprezentowano na niej 140 obrazów,
w których krew metaforycznie
zmienia się w opowieść o kobiecej tożsamości, pragnieniach,
lękach i ograniczeniach. O rolach
społecznych, ale także o ﬁzjologii
– ciele, jego reakcjach, rozkoszach
i traumach. „Zgromadzone prace
podejmują polemikę ze stereotypami na temat uległości i dominacji, przyjemności i przemocy”
– przekonują organizatorzy.
→ Warszawa, MSN, do 11 sierpnia

Abakanowicz.
Z Rygi do Orońska
Głośno komentowany pokaz
„W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz” po premierze w Muzeum
Sztuki Dekoracyjnej i Designu
w Rydze zostanie zaprezentowany polskim widzom. W Centrum
Rzeźby Polskiej zobaczyć będzie
można ponad 20 obiektów autorstwa zmarłej dwa lata temu,
jednej z najbardziej znanych
w świecie polskich artystek. Jej
przestrzennym tkaninom – abakanom – towarzyszyć będą rzeźby
i kompozycje ﬁguratywne pozwalające poznać innowacyjne
podejście do przestrzeni i kształtowania obiektów.
→ Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej, od 13 lipca do 6 października

Hip-hop po śląsku
Pod koniec lat 70. stał się głosem ubogich Afroamerykanów,

FOT. LESZEK ŻUREK

↑ Modna masówka Barbary Hoff,
czyli archiwalne rysunki, projekty, fotografie i przede wszystkim
ubrania w Muzeum Miasta Gdyni
→ Andrzej Wajda na zdjęciach,
w scenariuszach, kostiumach,
rekwizytach, listach i materiałach filmowych w Muzeum
Narodowym w Krakowie

Ubiór jako sztuka
Jej Hofﬂand stał się dla milionów
Polaków synonimem modnej masówki – w cyklu „Polskie projekty,
polscy projektanci” przygotowana
została pierwsza monograﬁczna
wystawa słynnej polskiej projektantki mody Barbary Hoff.
Zobaczymy na niej liczne, często
niepublikowane materiały archiwalne: rysunki, projekty, fotograﬁe, ﬁlmy z pokazów, a przede
wszystkim oryginalne ubrania
sygnowane metką Hofﬂand.
→ Muzeum Miasta Gdyni, od 7 lipca
do 20 października

↓ Kaseta z pierwszymi nagraniami gwiazdy polskiego hip-hopu,
czyli Kalibra 44 w Muzeum Śląskim w Katowicach

FOT. RAFAŁ WYRWICH/MUZEUM ŚLĄSKIE

FOT. RENATA PAJCHEL

którzy sprzeciwiali się rasizmowi
i wykluczeniu. Przeszczepienie
go na polski grunt pozbawiło
go politycznego zacięcia, choć
stał się językiem zbuntowanej
młodzieży. O polskim hip-hopie
powstały już ﬁlmy, biograﬁe
twórców, a teraz przygotowano
wystawę – „Zajawkę”, o początkach zjawiska na Śląsku.
Zgromadzone na niej ziny,
dokumentację grafﬁti i zdjęcia
zobaczyć mogą osoby dorosłe, bo
nastoletni widzowie (poniżej 16.
roku życia) wpuszczeni zostaną
jedynie z dorosłymi opiekunami.
→ Katowice, Muzeum Śląskie,
do 1 września

coną Andrzejowi Wajdzie. Jego
samego i jego twórczość przybliżają narracyjnie ułożone zdjęcia,
scenariusze, rysunki, kostiumy,
rekwizyty z planu i wiele innych
przedmiotów przedstawiających
mistrza lub należących do niego.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 8 września

Wajda po ludzku
Urodził się w Suwałkach, ale to
w Krakowie studiował, kręcił
najważniejsze ﬁlmy, reżyserował
legendarne inscenizacje teatralne.
Tu powstało ufundowane przez
niego (za pieniądze z Nagrody
Kyoto) Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha”, tu czuł się
u siebie.
W krakowskim Muzeum
Narodowym oglądać można
multimedialną wystawę poświę-

Mistrz Wyspiański
Po sukcesie zamkniętej w maju
wystawy, na której zgromadzono
pół tysiąca prac Stanisława Wyspiańskiego, krakowskie muzeum
przygotowuje kolejne ekspozycje
jego twórczości. Pod hasłem „Wyspiański. Posłowie” prezentuje
dotychczas niepokazywane szerokiej publiczności dzieła twórcy
„Wesela”. Oprócz pasteli i olejów
pochodzących z prywatnych
kolekcji wyeksponowane zostały
tkaniny i ilustracje książkowe
dekorowane ornamentami kwiatowymi wyraźnie inspirowanymi
sztuką ludową, a także rysunki
kostiumów teatralnych.
Odrębną częścią wystawy
jest niewielki pokaz uczniów
Wyspiańskiego. Twórczość ich
sygnalizują pojedyncze dzieła,

którym towarzyszą krótkie cytaty
ze wspomnień uczniów o ich nauczycielu.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 29 września

Czarno na białym
Rysunek od stuleci stanowi
podstawę wykształcenia akademickiego, dlatego właśnie
prezentacją tego medium najstarsza w Polsce uczelnia artystyczna – krakowska Akademia
Sztuk Pięknych – świętuje swoje
200-lecie. Na wystawie zostanie
zaprezentowanych blisko 170
rysunków – dzieł będących dla
autorów sprawdzianem umiejętności warsztatowych, raz to pełniących funkcję służebną wobec
innych dyscyplin artystycznych,
raz to stanowiących rodzaj samodzielnej wypowiedzi twórczej.
Zobaczyć będzie można prace
artystów cieszących się sławą
już za życia, m.in. Jana Matejki,
Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Xawerego Dunikowskiego, i tych mało znanych.
W wybrane dni studenci ASP
będą na wystawie kreślić rysunki
z natury. Ich modelami staną

Sytuacja się zmieniła
„Pragniemy pokazać odmienność
sztuki XX wieku na tle historii
sztuki” – przekonują kuratorzy
czasowej, a właściwie tymczasowej
wystawy zajmującej drugie piętro
gmachu głównego krakowskiego
Muzeum Narodowego. To ekspozycja przypominająca o Galerii
Sztuki Polskiej XX wieku, którą wyparła wielka prezentacja twórczości Wyspiańskiego. W przyszłym
roku w tym miejscu znowu zagości
stała ekspozycja – Galeria Sztuki
Polskiej XX i XXI wieku.
Teraz ośmiu kuratorów wybrało z kolekcji setkę prac. Są to
głównie dzieła znane z poprzedniej wystawy, ale zaproponowano
też nowości, choćby ostatnie
nabytki. Najmłodsze na wystawie
są „Wota” Natalii Wiernik z 2017 r.,
a najstarsze to projekty witraży
Józefa Mehoffera z 1899 r.
„Chcemy zaprezentować
polską sztukę w sposób nieortodoksyjny. Nie jest to ani układ
chronologiczny, ani dydaktyczny
wywód o prądach artystycznych”
– przyznają kuratorzy.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 22 grudnia
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SOBOTA

DO NIEDZIELI

Malta Festival 2019

Spacer z kuratorką

Operetta na finał

Muzeum Narodowe. Kolejne spotkanie na wystawie
„Choroba jako źródło sztuki” to
spojrzenie na dzieła artystów u
kresu życia

W mieście. Jeszcze przez trzy
dni można spędzić czas w Generatorze Malta na placu Wolności
albo ruszyć poza ścisłe centrum.
A będzie się działo!

Marta Kaźmierska
Kiedy w 2011 r. Egipcjanie protestowali przeciwko reżimowi Mubaraka, a telewizja państwowa studziła
nastroje zdjęciami pustych ulic,
kolektyw Mosiereen archiwizował
egipską rewolucję widzianą mniej
oﬁcjalnie. Efekt? Zebrane 858
godzin ﬁlmów z setek prywatnych
telefonów komórkowych.
Historię tamtego buntu w tym
kształcie można oglądać od początku festiwalu Malta w ramach
wystawy „Archive of resistance
858” na placu Wolności. A o doświadczeniach członkiń kolektywu
posłuchać tu w sobotę o godz. 16.
Jasmina Metwaly i Salma Said
to artystki zaproszone do Poznania
przez Nástio Mosquito, kuratora
tegorocznego Idiomu „Armia
Jednostki”. Skonstruowany przez
niego program można określić
jako wołanie o pokój ustami
artystów z różnych części świata.
Sam kurator opowie o koncepcji
Idiomu i pewnie już też o wrażeniach z festiwalu w sobotę o godz.
14, w Generatorze Malta.
Niesamowitym zdarzeniem, formą wspólnego rytuału maltańskiej
publiczności (do której, być może,
zechcą też dołączyć przypadkowi
poznaniacy) będzie niedzielna
medytacja na Cytadeli. Do wyboru
są dwie pory: godz. 12 i 19.
Miejsce nie jest przypadkowe:
Cytadela była polem walk, jest
cmentarzem żołnierzy wielu narodowości i wyznań, a dziś głównie

• Generator Malta na placu Wolności FOT. ŁUKASZ CYNALEWSKI / AGENCJA GAZETA

Oficjalny finał tegorocznej
Malty – w sobotę
o godz. 21 w miejscu,
gdzie powstanie Teatr
Muzyczny .

Cały program:
www.malta-festival.pl.

miejscem radosnych rodzinnych
pikników i rekreacji.
Zamierzenie jest jednak takie, by
tym razem wspólnie pomilczeć.
Siedząc na Cytadeli, usłyszymy
„Partyturę dla pokoju”, złożoną
z dźwięków pochodzących z Gruzji, Ukrainy, Indii czy Rosji.

SZTUKA

Oﬁcjalny ﬁnał tegorocznej Malty – w sobotę o godz. 21 w miejscu,
gdzie powstanie Teatr Muzyczny
– przy ul. Skośnej. Odbędzie się tu
niebiletowany plenerowy koncert
„Operetta! Żyjesz w Matrixie”.
Mieszanka niezwykła, bo łącząca
operetkowo-musicalowe klasyki
ze współczesnymi utworami
z repertuaru m.in. ABBY, Maanamu czy Portishead. Za aranżację
repertuaru odpowiada Mateusz
Holak, utwory wykona Orkiestra
Collegium F pod batutą Marcina
Sompolińskiego i artyści związani
obecnie lub w przeszłości z poznańską sceną muzyczną, m.in.
Justyna Szafran, Marta Mazurek,
donGURALesko, Andrzej Donarski, Emose Katarzyna Uhunmwangho.
Koncert zilustrują kolaże Alicji
Białej pochodzące z antologii
wierszy Marcina Świetlickiego
„Polska (wiązanka pieśni patriotycznych)”. l
SOBOTA

Niektórzy zachowywali do niej
dystans, inni poddawali się przerażeniu. Jan Rembowski snuł
wizje własnego pogrzebu. Władysław Podkowiński tworzył tańce
śmierci. Wszyscy zmagali się ze
słabością swojego ciała. To właśnie ten wątek biograﬁi artystów
jest głównym motywem wystawy
„Choroba jako źródło sztuki”.
Wśród prac – fotograﬁe, obrazy, rzeźby, instalacje, rysunki
i prace wideo. A wśród nazwisk
te naprawdę wielkie: m.in. Artura Grottgera, Jana Rembowskiego, Stanisława Wyspiańskiego,
Władysława Strzemińskiego,
Marii Jaremy, Aliny Szapocz-

W

Podróżuj
lokalnie
CK ZAMEK
Do końca wakacji
Wszyscy, którzy ciekawie
chcą spędzić wakacje, a przy
okazji zrobić coś dla planety,
powinni zobaczyć wystawę
„Vademecum Podróżnika”
w CK Zamek. Proste rady,
jak świadomie podróżować
i kupować, stworzyła
aktywistka Klaudia Lewczuk.
To część Zamkowego
Biura Podróży.
– Być może nie trzeba
podróżować gdzieś
daleko samolotem, żeby
fajnie spędzić wakacje
i odkrywać coś nowego –
przekonuje artystka.

• Katarzyna Kozyra Olimpia, 1996
dep. Muzeum Narodowe w Krakowie FOT. PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA MNK

nikow czy Katarzyny Kozyry.
Można je oglądać do 11 sierpnia.
W sobotę o godz. 11.30 spacer
tematyczny „Sztuka ku śmierci”.
Spotkanie dotyczyć będzie tych
obrazów, które przedstawiają
różne postawy artystów wobec
kresu życia. Poprowadzi je dr
Agnieszka Skalska, kuratorka
wystawy. l Marta Kaźmierska

Muzeum Narodowe,
sobota, godz. 11.30.

M I E Ś C I E

To właśnie do odkrywania
najbliższej okolicy,
mikrowycieczek, które mogą
być równie fascynujące, co
wyprawa za ocean, zaprasza
w tym roku CK Zamek
i stworzone w nim Zamkowe
Biuro Podróży, z którego
usług korzystać mogą i dzieci,
i dorośli.

Rusza
kulturalne lato
STARY RYNEK
Sobota, godz. 17
Pierwszy weekend piątej
edycji projektu Kulturalny
Stary Rynek zainaugurują
koncerty. Na początek – Mika
Baa i Zosia Miksa’Kurowska
wystąpią na Dziedzińcu

Szkoły Baletowej. Cały
program warto śledzić na
stronie Estrady Poznańskiej i
na Facebooku.
Kulturalny Stary Rynek to
lubiany cykl wakacyjnych
imprez plenerowych.
W tegorocznym
programie znajdą się m. in.
przedstawiania teatralne,
koncerty, spacery z
przewodnikiem, fotospacery,
Salon Sąsiedzki, Swingująca
Starówka oraz wydarzenia na
Dziedzińcu Szkoły Baletowej.
Zaprezentują się artyści
uliczni, będzie muzyka
kameralna i koncerty zespołu
Siły Specjalne. Sercem
projektu tradycyjnie będzie
Scena na Quadro. W tym
roku zaplanowano ponad 70
wydarzeń. akw, mak

MUZYKA

Koncerty w plenerze

Natalia Nykiel na plaży
Strzeszynek. Przyszło lato, a
to znaczy, że wraca cykl koncertów #NaFalach.

REKLAMA 33921203

REKLAMA 33927122

W wakacyjne weekendy muzykę
usłyszymy na Malcie i nad Jeziorem Strzeszyńskim. Na początek
Strzeszynek i występ wokalistki
Natalii Nykiel.
Energetyczna piosenkarka
przed laty zasłynęła dzięki radiowemu hitowi „Bądź duży”.
Ale popowy klimat tej piosenki
na debiutanckiej płycie artystki
„Lupus Electro” chwilami ustępuje miejsca twardszej klubowej
elektronice. Jeszcze większy krok
w tę stronę Nykiel zrobiła na
kolejnej płycie „Discordia”. Co nie
znaczy jednak, że straciła pierwiastek przebojowości. To jedna
z tych artystek, która dobrze czuje

• Natalia Nykiel FOT. MATERIAŁY PRASOWE

się i na scenie festiwalu muzyki
elektronicznej Audioriver, i na
festiwalu w Opolu.
Po Natalii Nykiel na plaży
miejskiej na Strzeszynku wystąpią
Mrozu (05.07) oraz Happysad

(12.07). Potem koncerty przeniosą
się na pływającą scenę nad Jeziorem Maltańskim. Jako pierwsza
zagra tam Natalia Przybysz (19.07).
W piątek 26 lipca wystąpi tam Daria Zawiałow. W sobotę i w niedzielę (27-28.07) powrót nad Jezioro
Strzeszyńskie, gdzie odbędzie się
festiwal Luxfest, który w tym roku
jest częścią #NaFalach. Pierwszego dnia koncerty zagrają Coma
i Luxtorpeda, następnego – Arka
Noego i jej ukraiński odpowiednik
– Kowczeg Noja.
W sierpniu na Strzeszynku wystąpi m.in. Kamil Bednarek, a nad
Maltą Rebeka i Rosalie. l
Kajetan Kurkiewicz

Wstęp na koncerty jest bezpłatny.
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SCENA

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

DO NIEDZIELI

PI ĄT EK-SOBOTA

Malta Festival 2019

Tu będzie
Teatr!

Pokój niech będzie z nami
Festiwalowe sceny. Spektakle z
całego świata, pokazy w miejscach nieteatralnych. Premiery.
Co jeszcze teatralnego i tanecznego na festiwalu Malta?
– Dziś potrzebujemy nie pokoju
między narodami, a pokoju między wszystkimi istotami – mówiła
w rozmowie z „Wyborczą” Marta
Jalowska. W ramach festiwalu
Malta pokaże plenerowy „Interwał pokoju”. Początek dziś
o godz. 19 przy Dzwonie Pokoju
i Przyjaźni na Cytadeli.
To będzie symboliczny wieczór, z wieloma datami w tle.
Jedną z nich jest 28 czerwca 1956
r., kiedy na ulicach Poznania
polała się krew.
Dziś mija 100 lat od podpisania traktatu wersalskiego, który,
jak przypomina artystka, rozpoczął kolejny dziejowy interwał
pokoju, zakończony wybuchem
II wojny światowej.
Dzwon na Cytadeli – trzeci
dzwon pokoju na świecie po
podobnych obiektach przy
siedzibie ONZ i w parku Pokoju
w Hiroszimie – odsłonięto podczas podniosłej uroczystości 11
października 1986 r. Obok ważnych osobistości wystąpiła tam
11-letnia Monika Śron ze szkoły
na Dębcu. Dziś ma 44 lata. Artystce udało się ją odnaleźć.
Mała dziewczynka 33 lata
temu czytała: „Jest naszym życzeniem, by arsenały broni zagłady
zostały zniszczone. By wysiłek
uczonych i rządów skierowany
został na likwidację głodu nękającego narody wielu krajów, na
zwalczanie trapiących ludzkość
chorób, na zaspokojenie materialnych i duchowych potrzeb
PIĄTEK

• Marta
Jalowska
FOT. PIOTR SKÓRNICKI / AGENCJA

“Interwał pokoju”
to symboliczny spektakl,
z wieloma ważnymi
datami w tle

ludzkich i ochronę środowiska,
w którym żyją ludzie”.
Podobny apel usłyszymy z ust
zaproszonych do spektaklu aktywistów, młodzieży, przedstawicieli
grup sąsiedzkich, feministek i działaczy na rzecz klimatu. Jego pierwowzór pozostaje wciąż aktualny.
Historia stała się w tym roku
inspiracją również dla tancerzy
z Polskiego Teatru Tańca. Zespół
świętuje 45-lecie. Założony przez
Conrada Drzewieckiego, prowadzony przez niemal trzy dekady

przez Ewę Wycichowską, a od
2016 r. przez Iwonę Pasińską, był
pierwszym takim zjawiskiem
w Polsce.
Podczas Malty teatr zaplanował
dwie premiery – po „Śledztwie”
Mikołaja Mikołajczyka w tę sobotę
na MTP zobaczymy „45” w choreograﬁi Jacka Przybyłowicza.
– Chciałbym opowiedzieć o pewnej
zbiorowości. Tu i teraz wspólnie
coś tworzącej – opowiada reżyser.
Taniec do końca festiwalu
można oglądać także w Starym
Browarze. Dziś m.in. „Still life”
Agaty Maszkiewicz – o relacji
człowieka z przedmiotami i naturą, jutro – „Fantasmical anatomy
lessons” Anne Juren, badające
różne części ciała, a w niedzielę
„Masakra” Pawła Sakowicza, hołd
dla latynoamerykańskich tańców.
W weekend ostatnie spotkania z teatrem na placu Wolności

Premiera na finał

1 PO

Miasto Benares, Indie, około 1500
r. Neala, córka arcykapłana z kasty
braminów, zakochuje się w Idamorze – naczelniku kasty wojowników. Nie mogą być razem.
Tak w skrócie wygląda libretto
opery „Paria”, autorstwa Jana
Chęcińskiego według tragedii
Casimira Delavigne’a.
Mało znane dzieło Stanisława
Moniuszki wyreżyserował na ﬁnał
sezonu Teatru Wielkiego Graham
Vick, szef Birmingham Opera
Company. Słynie ze spektakli
realizowanych poza teatrami, więc
jego inscenizację opery „Paria”
zobaczymy w hali Areny. Kolejne
pokazy – dziś i w niedzielę, zostaną
nagrane, a spektakl 30 czerwca bę-

i na poznańskich scenach. Antykabaret Barbarzyńcy PL przypomni swój „Rezerwat”, Teatr
Usta Usta Republika – „Zryw”,
Scena Robocza nowy spektakl
„Michaś”.
Wydarzeniem teatralnym tego
festiwalu jest spektakl „Hańba”
w reżyserii Macieja Podstawnego.
Koprodukcja Malty i Teatru im.
Stefana Żeromskiego w Kielcach
to adaptacja powieści Johna
Maxwella Coetzeego – noblisty
i dwukrotnego zdobywcy Nagrody Bookera. Kolejne pokazy – dziś
i jutro na MTP.
Twórcy spektaklu chcą opowiedzieć o odpowiedzialności
i empatii. l
Marta Kaźmierska

Zacznie się dziś o godz. 19 koncertem musicalowym „To jest
ten moment”. Wystąpią: Kuba
Badach, który wykona między
innymi „Corner of the sky” – utwór
promujący musical „Pippin, czyli
historia prawdziwa o poszukiwaniu szczęścia” (premiera 7 września). Zaśpiewają też dobrze znani
poznańskiej publiczności Janusz
Kruciński, Edyta Krzemień, Katarzyna Rościńska, soliści i zespół
Teatru Muzycznego. Reżyserką
całości jest Paulina Andrzejewska,
od kilku dni zastępczyni dyrektora
do spraw artystycznych.
Po koncercie, około godz. 20.30
– musical „Zakonnica w przebraniu”.
Sobota zacznie się o godz. 10.30
spektaklem „Koziołek Matołek
i zagadka ratuszowej wieży”.
Godzinę później zabrzmi koncert
„Kids for Kids”.
Od godz. 13 cykl kolejnych
wydarzeń: koncert BUM BUM ORKeSTAR zapowiadający 12. edycję
festiwalu Akademia Gitary, parada
Patronów Miasta, koncert Pierwszej
Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele i Tango Fogg, czyli piosenki Mieczysława Fogga w nowych
aranżacjach Radosława Elisa.
O godz. 21 rozpocznie się przygotowany na ﬁnał festiwalu Malta
otwarty koncert „Operetta! Żyjesz
w Matrixie”.
Działać będzie też strefa gastronomiczna i informacyjna. Bilety
10-30 zł. l Marta Kaźmierska

Więcej o programie – www.malta-festival.pl.

Więcej o finale Malty
na stronie 22.

GAZETA

OPERA

Hala Arena. „Paria” w reżyserii
Grahama Vicka – rzecz o konﬂikcie między miłością a prawem – obejrzą dziś pierwsi
widzowie

Skośna 1. Poczujcie klimat
miejsca, w którym powstanie
nowy Teatr Muzyczny!

dzie transmitowany na platformie
streamingowej Operavision.
Główny motyw? Jak zapowiadają twórcy, nowa premiera to
opowieść o strachu przed tym, co
obce. A także o konﬂikcie między
miłością a prawem.
Wybór Moniuszki na ﬁnał
sezonu nie jest przypadkowy:
w maju tego roku minęło 200 lat od
narodzin kompozytora. Od kilku
miesięcy trwa wysyp głośnych premier. W maju w Operze Bałtyckiej
w Gdańsku „Hrabinę” wyreżyserowała Krystyna Janda. Na początku
czerwca w Warszawie „Halkę”
debiutująca w teatrze operowym
Agnieszka Glińska.
W grudniu premierę „Halki”
w wiedeńskim Theater an der Wien
pokaże Mariusz Treliński. l MK

„Paria”, hala Arena, piątek,
godz 19; niedziela, godz. 18.

REKLAMA 33924696
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K I N A
Poznań

• Świadkowie Putina (107) pt. 18; sob.
17.30; pon. 17.45; wt. 17.40; czw. 16.20;

APOLLO

CINEMA CITY KINEPOLIS

Franciszka Ratajczaka 18, tel. 618517634

Bolesława Krzywoustego 72, tel. 618715600

• Ja teraz kłamię (107) pt., pon., śr. 17.50;
sob. 14.05, 19.55; niedz. 14.05, 17.55; wt.,
czw. 19.45;
• Królowa Kier (127) pt., pon., śr. 16; sob.
19.45; niedz. 15.50; wt., czw. 19.30;
• Oszustki (94) pt., pon., śr. 19.45; sob.,
wt., czw. 16.05; niedz. 19.55;
• Petra (107) pt., pon., śr. 18.10; sob. 15.55;
niedz. 19.50; wt., czw. 16;
• Tajemnice Joan (110) pt., pon., śr. 16.05;
sob. 17.50; niedz. 18; wt. 17.40; czw. 17.45;
• Świadkowie Putina (107) pt., pon., śr.
20; sob. 14, 17.55; niedz. 14, 16; wt., czw.
17.50;

• Agent Kot (85) dubbing pt., pon.-czw.
11.20, 17.30; sob.-niedz. 11, 13.20, 17.30;
• Aladyn (128) codz. 20.10; dubbing pt.,
pon.-czw. 10.20, 17.20; sob.-niedz. 11.40,
14.30, 17.20;
• Anna (118) pt.-śr. 11.50, 14.20, 16.50, 19.20,
21.50; czw. 11.50, 14.20, 16.30, 19, 21.40;
• Avengers: Koniec gry (185) codz. 20.30;
dubbing sob.-niedz. 12;
• Dzień czekolady (75) sob.-niedz. 10.50,
12.50;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
17.50, 20.40, 22.10; dubbing pt., pon.-czw.
16.50, 19.30; sob.-niedz. 12.10, 16.50, 19.30;
3D dubbing sob.-niedz. 11.10, 14;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 11.30, 13.50,
16.10, 18.30, 20.50;
• John Wick 3 (130) codz. 17.50, 21.20;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt., pon.czw. 17, 22.30; sob.-niedz. 11.40, 17;
• Kraina cudów (85) dubbing pt., pon.czw. 16; sob.-niedz. 10, 15.50;
• Krew Boga (100) sob.-niedz. 14.50;
• Królowa Kier (127) codz. 16;
• Laleczka (120) codz. 16.40, 18.40, 20.40,
22.30;
• Ma (99) codz. 17.20, 19.40, 21.50;
• Men in Black: International (120) pt.,
pon.-czw. 13, 15.30, 18, 20.30; sob.-niedz.
10.30, 13, 15.30, 18, 20.30;
• Niedobrani (125) pt.-śr. 18.50, 21.30; czw.
21.30;
• Oszustki (94) pt., pon.-czw. 13.30, 15.40,
17.50, 20, 22.10; sob.-niedz. 11.20, 13.30,
15.40, 17.50, 20, 22.10;
• Panda i Banda (90) dubbing sob.-niedz.
11.40, 15.30;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.,
pon.-czw. 10.40, 12.40, 14.40; sob.-niedz.
10.40, 11.20, 12.40, 13.20, 14.40;
• Podły, okrutny, zły (108) codz. 19.40,
22;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104) pt.,
pon.-czw. 20.20; sob.-niedz. 13.40, 20.20;
dubbing codz. 11, 13.20, 15.40, 18;
• Polaroid (88) codz. 13.40, 15.40, 17.40,
19.40, 21.40;
• Praziomek (100) dubbing sob.-niedz. 10;
• Rocketman (121) pt., pon.-czw. 18.40;
sob.-niedz. 15, 18.40;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt., pon.czw. 10.30, 11.20, 12.30, 13.20, 14.30, 15.20,
16.30, 18.30, 20.30; sob.-niedz. 10.30, 11,
12.30, 13, 14.30, 15, 16.30, 18.30, 20.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;
• Słońce też jest gwiazdą codz. 11.30,
16.30;
• Tajemnice Joan (110) codz. 19.10, 21.30;
• Trzy kroki od siebie (116) sob.-niedz. 14;
• X Men: Mroczna Phoenix (120)
dubbing pt., pon.-czw. 20.20; sob.-niedz.
15.20, 20.20; 3D dubbing codz. 17.50;

BUŁGARSKA 19
Bułgarska 19, tel. 602490254

• Basia 2 (50) czw. 16.10;
• Biuro Detektywistyczne Lassego i
Mai. Pierwsza tajemnica (95) dubbing
niedz. 15;
• Gloria Bell (102) pon. 19.40; czw. 20.30;
• Hej, sokoły! (97) sob. 13.30; wt. 16.10;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 16.10;
sob. 19.10; niedz. 22.10; pon. 18; wt. 19.40;
śr. 20; czw. 17;
• Królowa Kier (127) sob. 17; śr. 17.50;
• Petra (107) niedz. 20.20; pon. 16.10; wt.
21.20;
• Tajemnice Joan (110) niedz. 16.40; śr. 16;
• Wszyscy wiedzą (132) pt. 17.50;
• Świadkowie Putina (107) pt. 20; sob.
15.10; niedz. 18.30; pon. 21.30; wt. 17.50;
czw. 18.40;

CHARLIE MONROE KINO MALTA
Rybaki 6a, tel. 618772495

• Agent Kot (85) sob. 14.45; niedz. 13.20;
wt. 16.30;
• Anioł (126) pt. 21.40; wt. 21.15;
• Asako. Dzień i noc (119) śr. 21.20;
• Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie (97) pt. 19.45;
• Free Solo: ekstremalna wspinaczka
(100) czw. 19.45;
• Girl (105) sob. 15.30;
• Gloria Bell (102) pt. 18.15; niedz. 15; pon.
17.45;
• Granica (112) pon. 21.15;
• Green Book (130) sob. 17.15; niedz. 16.30;
czw. 19.15;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon., śr.-czw.
18; sob. 19.30; niedz. 20.30; wt. 19.45;
• Jak Bóg da (87) niedz. 18.45;
• Kafarnaum (121) sob. 19.15; niedz. 20.30;
śr. 19.20;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt., pon.,
śr.-czw. 19.45; sob. 19.30; niedz. 18.45;
wt. 21.30;
• Księgarnia z marzeniami (110) wt.
19.30;
• Laleczka (120) pt. 15.15; sob. 14; niedz.
13.30; pon., śr. 16.30; wt. 16.20; czw. 16;
• Maksymiuk. Koncert na dwoje (75)
śr. 16.40;
• Mój piękny syn (111) wt. 21.15;
• Oszustki (94) pt. 16.20; sob. 16.15; niedz.
20.45; pon., śr. 21.30; wt. 17.55; czw. 17.35;
• Party (71) sob. 21.30;
• Petra (107) pon. 19.30; śr. 16.15; czw.
21.30;
• Podły, okrutny, zły (108) pt., śr.-czw.
21.30;
• Ramen. Smak wspomnień (89) niedz.
15.15;
• Sny wędrownych ptaków (125) sob.
21.20;
• Szczęśliwy Lazzaro (125) niedz. 16.45;
• Słodki koniec dnia (97) pt. 20; sob.
17.45; niedz. 16.45; pon., czw. 21.30; wt.
19.30; śr. 19.45;
• Tajemnice Joan (110) pt. 16.40; niedz.
14.50; wt.-śr. 18; czw. 16.20;
• W rytmie Kuby (82) sob. 16.10;
• Wieś pływających krów (78) pt. 15.30;
• Wilkołak (88) pon. 16.15;
• Wszyscy wiedzą (132) sob. 21.15; niedz.
18.30;
• Z głową w chmurach (77) pt. 16.45; sob.
14.45; niedz. 14;
• Z pianą na ustach (79) pt. 21.30; pon.wt. 16.20; śr.-czw. 18;
• Złodziejaszki (121) sob. 21.15;

CINEMA CITY PLAZA
Drużbickiego 2, tel. 616626262

• Agent Kot (85) dubbing pt.-śr. 11.50,
14.10; czw. 11.50, 13.50;
• Aladyn (128) dubbing pt. 10.20; sob.-wt.,
czw. 10.20, 12.20, 15; śr. 10, 12.20, 15;
• Anna (118) codz. 11.50, 14.20, 17, 19.30,
22.10;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
17.40, 20.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 12.10, 14.30,
16.50, 19.10, 21.30;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 19; czw. 20.30;
• Laleczka (120) pt.-śr. 15.20, 19.40, 21.50;
czw. 15.20, 18.30, 22.30;
• Ma (99) codz. 17.20, 21;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 16.20, 22.30; czw. 15.50;
• Oszustki (94) pt.-śr. 11.40, 13.50, 16, 18.10,
20.20, 22.30; czw. 11.40, 13.50, 16, 18.10,
20.20;
• Panda i Banda (90) dubbing pt. 10, 10.10;
sob.-czw. 10.10;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt. 10;
sob.-czw. 10.20;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 11.20, 13.40;
• Polaroid (88) codz. 13.10, 15.20, 17.20,
19.20, 21.20;

• Rocketman (121) codz. 18.20;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 10.30,
11.20, 12.30, 13.20, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30; sob.-śr. 10.30, 11.20, 12.30, 13.20,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30; czw. 10, 11.20,
12.30, 13.20, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 20;
• Tajemnice Joan (110) codz. 16;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.-śr.
21.40; czw. 22.30;

HELIOS

•

•
•
•

•
•

Pleszewska 61, tel. 616227295

• Agent Kot (85) dubbing codz. 11, 13.15,
17.15;
• Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 12.20;
• Anna (118) pt., pon.-śr. 14.30, 18.20, 20,
21.20; sob.-niedz. 14.30, 18.20, 20; czw.
14.30, 18.20, 21.20;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
15.20, 20.15;
• Ja teraz kłamię (107) pt.-śr. 15.10, 17.45,
20.50; czw. 15.10, 18.20, 20.50;
• John Wick 3 (130) codz. 21;
• Kacper i Emma szukają skarbu (64)
dubbing pt. 10;
• Kraina cudów (85) dubbing codz. 10.20;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw.
20;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120)
codz. 12;
• Oszustki (94) pt.-śr. 16.45, 20.30; czw.
16.45, 21;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-wt. 11.45, 14.10, 18.10; śr. 10.30,
14.10, 18.10; czw. 11.45, 14.10;
• Polaroid (88) pt., pon.-czw. 13.20, 19,
21.10; sob.-niedz. 13.20, 19, 22;
• Rocketman (121) pt., pon.-czw. 15.30;
sob.-niedz. 21.15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 9.30,
10.10, 10.30, 11, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20,
14.50, 15.50, 16.30, 17, 18, 18.40, 19.15; sob.
10.10, 10.30, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20,
14.50, 15.50, 16.30, 17, 18, 18.40; niedz.
10.30, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50,
15.50, 16.30, 17, 18, 18.40; pon.-wt. 10.10,
10.30, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50,
15.50, 16.30, 17, 18, 18.40, 19.15; śr.-czw. 10,
10.30, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50,
15.50, 16.30, 17, 18, 18.40, 19.15;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.30;
• X Men: Mroczna Phoenix (120)
dubbing codz. 10.45;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 15.30, 19.15;

KINO PAŁACOWE CK ZAMEK
Święty Marcin 80/82, tel. 616465246

• Basia 2 (50) niedz. 12;
• Dziedzictwo. Hereditary (126) czw.
19.30;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt., niedz.
18.30; sob. 20.30; pon., śr. 16.30; wt. 13,
18.30; czw. 17.15;
• Krew Boga (100) sob. 16.30;
• Królowa Kier (127) niedz. 14;
• Magiczny dywan (81) śr. 12;
• Midsommar. W biały dzień (120) czw.
21.45;
• Petra (107) pt., wt. 16.30; sob. 14.30; pon.
20.30;
• Zimna wojna (84) śr. 18.30; czw. 13;
• Świadkowie Putina (107) pt., wt.-śr.
20.30; sob., pon. 18.30; niedz. 16.30, 20.30;
czw. 15.15;

MULTIKINO 51
Królowej Jadwigi 51, tel. 616240910

• Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr.-czw.
10.05; wt. 10;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.niedz. 10.30;
• Aladyn (128) dubbing pt.-niedz. 12.10;
pon.-śr. 10.55, 12.10; czw. 12.10, 16;
• Anna (118) pt. 15.45, 18.20, 20.55, 23.30;
sob.-czw. 15.45, 18.20, 20.55;
• Avengers: Koniec gry (185) dubbing
pt.-niedz. 12.30; pon.-czw. 12.15;
• Dzień czekolady (75) pt. 10;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.

•

•
•

•
•

19.20, 22.10; sob.-niedz. 19.20; dubbing
pt.-niedz. 10.50; pon.-czw. 12.55;
Ja teraz kłamię (107) pt. 14.55, 17.20,
19.45, 22.10; sob.-śr. 14.55, 17.20, 19.45;
czw. 14.55, 17.20, 20.35;
Laleczka (120) pt.-niedz. 13.40; pon., śr.
21.20; wt. 16.40; czw. 11.35;
Ma (99) pon., śr. 16.30; wt., czw. 21.20;
Oszustki (94) pt. 12.15, 18.10, 20.20,
22.30; sob.-niedz. 12.15, 18.10, 20.20; pon.czw. 18.10, 20.20;
Paskudy. Uglydolls (95) dubbing sob.czw. 10;
Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-niedz. 10.10, 17; pon.-czw.
13.40, 15.50;
Polaroid (88) pt. 16.05, 18.30, 20.35,
22.40; sob.-niedz. 16.05, 18.30, 20.35;
pon.-śr. 18.30, 20.35; czw. 18.30, 21.05;
Rocketman (121) sob.-śr. 21.05;
Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 10.40,
11.15, 12.15, 12.45, 13.45, 14.20, 14.50, 15.50,
16.25, 16.55, 17.55, 19, 20; sob.-niedz., czw.
10.10, 10.40, 11.40, 12.15, 12.45, 13.45, 14.20,
14.50, 15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 19, 20; pon.
10, 10.40, 11, 12.15, 12.45, 13.45, 14.20, 14.50,
15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 19, 20; wt. 10.10,
10.30, 11.40, 12.15, 12.45, 13.45, 14.20, 14.50,
15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 19, 20; śr. 10.10,
10.40, 11, 12.15, 12.45, 13.45, 14.20, 14.50,
15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 19, 20;
Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.45;
Trzy kroki od siebie (116) pt.-niedz.
14.25; pon.-czw. 10.20, 18.45;

• Ja teraz kłamię (107) codz. 15.45, 18.10,
20.35;
• John Wick 3 (130) pt., niedz., wt. 15.50,
19.50; sob. 12.50, 19.50; pon., śr. 12.50;
czw. 15.50;
• Laleczka (120) pt.-śr. 13.40, 20.50; czw.
13.40, 19.50;
• Ma (99) pt., niedz., wt., czw. 13.20, 21.35;
sob., pon. 15.50, 21.35; śr. 13.20, 15.50,
21.35;
• Men in Black: International (120) pt.niedz., wt. 11.25, 21.50; czw. 21.50;
• Oszustki (94) pt.-pon., śr. 12.45, 15.35,
17.50, 20.05; wt. 15.35, 17.50, 20.05; czw.
12.45, 15.35, 17.50, 20.50;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-niedz., wt., czw. 11.20, 16.35;
pon., śr. 11.20;
• Rocketman (121) pt.-niedz., wt. 13.55,
18.40, 21.20; pon., śr.-czw. 18.40, 21.20;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 11,
11.40, 12.10, 13.15, 13.45, 14.15, 15.20, 16.20,
17.25, 18.30, 19.30; sob.-niedz. 10, 11.10,
11.40, 12.10, 13.15, 13.45, 14.15, 15.20, 16.20,
17.25, 18.30, 19.30; pon. 10, 10.30, 11.40,
12.10, 13.15, 13.45, 14.15, 15.20, 16.20, 17.25,
18.30, 19.30; wt. 10, 10.30, 11.40, 12, 12.30,
13.15, 13.45, 14.15, 15.20, 16.20, 17.25, 18.30,
19.30; śr. 10, 10.30, 11.30, 12.10, 13.15, 13.45,
14.15, 15.20, 16.20, 17.25, 18.30, 19.30; czw.
10, 10.30, 11.10, 11.40, 12, 13.15, 13.45, 14.15,
15.20, 16.20, 17.25, 18.30, 19.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135) śr.
20.05; czw. 19, 20.05;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.,
niedz., wt., czw. 10.50; sob., pon., śr. 10.20;

MULTIKINO MALTA
Maltańska 1, tel. 616281710

• Agent Kot (85) dubbing pt.-niedz., wt.,
czw. 10.20; pon. 10.10;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing niedz.
10.30;
• Aladyn (128) dubbing pt., niedz., wt.,
czw. 10, 12.35, 17.20; sob. 10, 12.35, 17.25;
pon. 10, 12.25, 17.25; śr. 10, 17.25;
• Anna (118) pt. 15.30, 18.15, 20.30, 23.05;
sob.-czw. 15.30, 18.15, 20.30;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22, 22.15;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.
20.15, 23.05; sob.-niedz., wt.-śr. 20.15;
dubbing codz. 10.10;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 14.55, 18.05,
20.40, 23.05; sob., pon., śr. 15, 18.05,
20.40; niedz., wt., czw. 14.55, 18.05, 20.40;
• John Wick 3 (130) pt. 21.50; sob.-czw.
20.55;
• Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
• Laleczka (120) pt., niedz., wt., czw. 12.45;
sob., pon., śr. 21.05;
• Ma (99) pt. 20.55, 23.10; sob., pon., śr.
12.45; niedz., wt., czw. 21.05;
• Multikino VR Niesamowite
doświadczenia (1) pt., śr.-czw. 17.30;
sob.-niedz. 15, 18.35;
• Multikino VR: Ekstremalne przeżycia
(15) pt., śr.-czw. 20.15; sob.-niedz. 15.50;
• Multikino VR: Ghost in The Shell (16)
pt., śr.-czw. 17.55, 19.50; sob.-niedz. 13.30,
16.15, 18.10, 19, 20.30;
• Multikino VR: The Great C (30) pt., śr.czw. 18.45, 21.05; sob.-niedz. 12.25, 14.20,
17.05, 19.25, 20.55;
• Multikino VR: The best of VR (18) pt.,
śr.-czw. 19.25; sob.-niedz. 13.05, 17.45;
• Multikino VR: VR na krańcach świata
(21) pt., śr.-czw. 18.20, 20.40; sob.-niedz.
12, 13.55, 15.25, 16.40, 20.05;
• Oszustki (94) pt.-niedz., wt.-śr. 15.20,
17.30, 19.40; pon. 15.10, 17.20, 20.15; czw.
15.20, 17.30, 20.15;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt. 10, 13.05, 15.40; sob.-czw.
13.05, 15.40;
• Rocketman (121) sob.-czw. 10.20;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 10,
10.40, 11.40, 12.10, 12.45, 13.45, 14.15, 14.50,
15.50, 16.20, 16.55, 17.55, 18.25, 19, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.40;
• Trzy kroki od siebie (116) codz. 13;

MUZA
Święty Marcin 30, tel. 618523403

• Blue Note Records. Beyond The
Notes (86) wt. 18.30;
• Dzień czekolady (75) sob. 12.30; niedz.
12;
• Godziny (114) wt. 20.30;
• In Touch (60) niedz. 18.30;
• Jestem William (86) sob. 12; niedz. 14;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 21.15;
sob. 14.30, 16, 18.45; niedz. 18.15; pon.
18.15, 21.15; wt. 15.45, 19;
• Krewetki w cekinach (100) niedz.
20.30;
• Królowa Kier (127) pt. 16, 18.45; sob.
16.30, 21; niedz. 16, 20.15; pon. 16, 21.30;
wt. 18.45, 21;
• Marek Edelman… i była miłość w
Getcie (79) pt. 19;
• Milcząca rewolucja (111) pt. 15; niedz.
12.15; wt. 14.15;
• My Generation (85) sob. 20.30;
• Mów mi Marianna (75) pon. 20.30;
• OUT (64) śr. 20.30;
• PJ Harvey. A Dog Called Money (90)
pt. 20.30;
• Petra (107) pt. 17; sob. 12.15, 16.30; niedz.
12.30, 16.15; pon. 15.30; wt. 15;
• Sauvage (97) pt. 21; sob. 21.15; niedz.
16.45; pon. 15;
• Tajemnice Joan (110) pt. 16.45; sob. 14,
19; niedz. 14.15, 20.45; pon. 17, 19.30; wt.
16.15, 21.15;
• Wielka przygoda małej linii i inne
filmy krótkie (52) dubbing sob. 11;
• Świadkowie Putina (107) pt. 14.45,
18.30; sob. 14.30, 18.30; niedz. 18.45; pon.
17.30, 19.15; wt. 17;

RIALTO
Dąbrowskiego 38, tel. 618475399

• Ja teraz kłamię (107) pt.-sob., pon., śr.czw. 21.15; niedz. 21; wt. 13, 20.15;
• Oszustki (94) pt., pon., śr.-czw. 19.30;
wt. 18.30;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 9.30,
16.30, 18; sob. 12, 13.30, 15; niedz. 13.30, 15,
16.30, 18; pon., śr. 15, 16.30, 18; wt. 11, 15.30,
17; czw. 11, 16.30, 18

MULTIKINO STARY BROWAR
Półwiejska 42, tel. 616241310

• Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr.
10.30; wt. 10.20, 12;
• Aladyn (128) dubbing pt., wt. 17; sob.niedz. 11.30, 17; czw. 14.15;
• Anna (118) codz. 14.55, 17.35, 20.20;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.niedz., wt. 19; czw. 17; dubbing pt.-niedz.,
wt. 14.15; czw. 13.45;
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OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

Celebryci na spowiedzi i stylowa gra z widzem

Świadkowie Putina

Ja teraz kłamię
• W jednej
z głównych
ról występuje Maja
Ostaszewska FOT. OLAF

llllll
Polska, Holandia 2019. Reż. Paweł
Borowski. Aktorzy: Maja Ostaszewska, Rafał Maćkowiak, Agata
Buzek, Jacek Poniedziałek, Robert
Więckiewicz, Adam Woronowicz,
Joanna Kulig

TRYZNA/KINO
ŚWIAT

Trzy gwiazdy biorą udział
w kontrowersyjnym telewizyjnym show na żywo. Przepytywane przez prowadzącą, która
porusza niewygodne tematy
i nie daje się tak łatwo zbyć,
ujawniają wstydliwe sekrety
ze swojego życia. W kinach od
28 czerwca.

„Incepcji” Christophera Nolana, zaciera się granica między rzeczywistością a wykreowaną ﬁkcją, snem.
Sytuacja komplikuje się, gdy
pada pewna propozycja. Mat (Rafał
Maćkowiak) dostanie pieniądze na
ﬁlm pod warunkiem, że główną rolę zagra młodziutka Yvonne (Paulina Walendziak), a nie jego partnerNaprzeciwko siedzi puka Celia (Maja Ostaszewska),
PATRONAT
bliczność. To od niej zależy
z którą przygotowywał
los uczestników. Czy Celia,
projekt. Zdzieramy kolejne
Mat i Yvonne będą potraﬁli
warstwy opowieści o przewzbudzić zaufanie albo
biegu feralnych wydarzeń,
przynajmniej współczucie?
jakie nastąpiły po udziale
Czy wypadną na tyle przebohaterów w programie,
konująco, że uwierzymy
ukazanej kolejno z perw ich historie?
spektywy każdego z nich.
Tak, my. Bo choć sami nie
Pozwala to zobaczyć pewne
głosujemy na „tak” lub „nie”,
sytuacje w szerszym kadrze.
to zostajemy wciągnięci
Powracanie do tych samych
w intrygę. Już tytuł powiscen może być nieco męcząnien dawać do myślenia. Skoro „Ja
ce w odbiorze, ale ten konsekwentteraz kłamię”, to czy wszystko, co
nie stosowany zabieg powtórzeń
oglądamy, jest tylko bajką? Trochę
ma konkretny cel. Gdy wydaje się
jak w „Grze” Davida Finchera czy
nam, że rozpoznaliśmy już intencje

postaci, ujawniony kontekst rzuca
na całą sprawę nowe światło.
Podążamy za bohaterami w głąb
króliczej nory, droga wiedzie
futurystycznymi korytarzami.
Reżyser Paweł Borowski ożywia
retrofantazję na temat przyszłości,
kreuje intrygujący świat, nie brak
mu poczucia humoru. Celowo
umieścił fabularną łamigłówkę
w stylowej, odrealnionej przestrzeni zbudowanej poprzez pomysłowe
ogranie architektury. Nie ogranicza
bowiem gry z widzem do narracji,
tworzy iluzję także w warstwie plastycznej. Bawi się złudzeniem skali
czy orientacji obrazu w montażu
kolejnych ujęć (tabletki stają się
fotelami w holu, samochód na parkingu okazuje się breloczkiem itp.).
Borowskiemu wyraźnie zależy
na tym, by wybrzmiało kluczowe
pytanie: czy w erze autokreacji
i post-prawdy powinniśmy ufać
naszej percepcji?
Piotr Guszkowski

Sekretne życie
zwierzaków domowych 2
llllll
USA/Francja/Japonia 2019 (The
Secret Life of Pets 2) Reż. Chris
Renaud, Jonathan del Val.

Przygodowo-komediowa
animacja dla dzieci. Sequel
kinowego przeboju sprzed
trzech lat.

1 PO

Oglądamy trzy odrębne historie, które łączy jedynie to, że ich
bohaterami są – w większości
znane z oryginału – zwierzątka
z Brooklynu.
Terierek Max i jego wielki, włochaty kompan Duke – wraz z ich
panią Katie, jej mężem i nowo narodzonym synkiem – wyjeżdżają
na wycieczkę na wieś. Jako nowojorskie mieszczuchy czują się zagubieni w tym dziwnym świecie,
a przewodnikiem po nim (i w ogóle po życiu) staje się twardy pies
pasterski Kogut. W tym czasie
suczka Gidget gubi powierzoną jej
przez Maxa cenną zabawkę i robi
wszystko, aby ją odzyskać. Zaś
królik Tuptuś, czujący się obecnie
Supermanem, wraz z inną suczką
Daisy postanawiają uwolnić z cyrku małego tygryska. Ten ostatni
wątek jest najciekawszy i nadawałby się do rozbudowania w pełną
fabułę, choć jeden element w nim

jest drażniący: właścicielem cyrku
jest Rosjanin. I nie chodzi mi o to,
że mali Amerykanie są tu uczeni,
że Rosjanie są źli i groźni, ale że
w polskiej wersji językowej ów
„zły Rosjanin” brzmi jak poczciwy
wilniuk czy lwowianin.
Znacznie poważniejszą wadą
jest jednak wspomniana już formuła trzy w jednym powodująca,
że ﬁlm jest pozbawiony rytmu
i niespójny. Także jego przesłanie
– skierowane zresztą do rodziców,
a nie dzieci – głoszące, aby nie bać
się życia i mieć do niego zaufanie,
nie obejmuje całości, ale nawiązuje tylko do jednego wątku. Bardziej więc niż historia jest to ciąg

D O

K I N

szybko następujących po sobie
gagów. Przy całej ich nierówności
niektóre są całkiem dowcipne, jak
wizyta Maxa (neurotycznie zalęknionego o synka Katie) u zwierzęcego terapeuty czy nauka Gidget,
„jak stać się kotem”. Ale w sumie
najśmieszniejsze są, wzięte jakby
z YouTube’a, scenki pokazywane
w trakcie napisów końcowych,
co o samym ﬁlmie nie świadczy
najlepiej. Dzieci do 10-12 lat będą
się jednak na nim bawić dobrze,
a ich opiekunowie wytrzymają
bez trudu. Cóż, kochamy te nasze
domowe zwierzaki i nasze uczucia przenoszą się na ekran. l
Paweł Mossakowski

W C H O D Z Ą

T E Ż

Z głową
w chmurach

który zamienia się
w niezwykłą przygodę.

Z pianą
na ustach

Belgia/Szwecja/
Norwegia/Holandia 2017

Polaroid

Łotwa/Polska/Litwa
2017

Kino familijne.
Wychowywany przez ojca
12-letni Niilas wyjeżdża
do niewidzianej od lat
matki, mieszkającej
w Laponii z nową rodziną.
Tu zaprzyjaźnia się ze
swoją przyrodnią siostrą
Sunną, a także uczestniczy
w wypasie reniferów,

Najciekawszą sekwencją są
właśnie wybory prezydenckie.
Majski i jego ludzie wchodzą
Łotwa/Szwajcaria/Czechy 2018.
z kamerą do sztabu wyborczego
Reż. Witalij Manski
Putina – i równolegle do domu
Jelcyna. W pierwszym widzimy
Dokument. Jak doszedł do
kilkunastu opanowanych, lekwładzy Putin i jak ją na początko cynicznych, działających na
ku wykorzystywał.
zimno technokratów pragnących,
aby ich kandydat wygrał już
W ﬁlmach Witalija Manskiego
w pierwszej rundzie (co charakrównie ciekawy co ich zawartość
terystyczne, wszyscy z tej grupy
jest sposób ich powstawania. Naj– z wyjątkiem Miedwiediewa
bardziej znany jego dokument „Pod – albo przeszli potem do opozycji,
opieką wiecznego słońca” – o życiu
albo opuścili kraj, albo zginęli
w Korei Północnej – został zrealizo- w podejrzanych okolicznościach).
wany tylko dlatego, że reżyserowi
W drugim oglądamy, jak były
udało się przekonać władze tego
prezydent, siedząc w otoczeniu
kraju, iż zamierza nakręcić ﬁlm
rodziny, cieszy się z triumfu swowychwalający ich dzieło. W przyjego „podopiecznego”, jakby to
padku „Świadków Putina” nie muon osobiście zwyciężył. A potem
siał się już uciekać do podstępów:
dzwoni do Putina z gratulacjami,
znaczną część materiałów zebrał,
ale ten nie odpowiada.
będąc szefem redakcji dokumentu
Film Majskiego jest cenny
w państwowej telewizji.
przez ukazanie z bliska potężnego,
Ale między tymi tak odniebezpiecznego i wyrachomiennymi ﬁlmami jest jedwanego polityka, do któPATRONAT
no dyskretne podobieństwo:
rego dostęp jest niezwykle
w „Pod opieką wiecznego
trudny. Jeśli „Świadkowie...”
słońca” są fragmenty, które
pozostawiają tu pewien
w y g l ą d a j ą istotnie jak
niedosyt, to nie z winy reﬁlm propagandowy – tyle że
żysera, ale z powodu pełnej
piękna fasada jest konfronsamokontroli bohatera. Putowana z tym, co kryje się
tin ani na moment się nie
za nią – w „Świadkach...” zaś
odsłania, próżno oczekiwać
znajdziemy materiały, które
jego prywatnej twarzy.
pierwotnie miały służyć
Nawet w najbardziej szczepropagandowym celom, jak
rej rozmowie z autorem
np. ocieplenie wizerunku
– na temat hymnu właśnie
przywódcy. Jest to więc nie tylko
– jest wprawdzie podenerwowany,
dokument o pierwszym okresie pa- ale maski nie zdejmuje.
nowania Putina (wszystkie pokazyMieszkający obecnie na Łotwie
wane tu wydarzenia miały miejsce
Majski nie ukrywa krytycznego
w 2000 r.), ale też wyznanie winy
stosunku do Putina. Co jednak
ﬁlmowca, który – choć z rosnącym
myślał o nim wtedy – oraz o swodystansem – w państwowej machi- jej pracy w sprzyjającej mu telewinie propagandowej uczestniczył.
zji – mówi niewiele. Chciał wykoDużo miejsca w ﬁlmie poświęrzystać wysokie stanowisko do
cono też Jelcynowi, który – świazapisu fascynująco zmieniającej
domy losu zdetronizowanych
się rzeczywistości? Czy – w przeciwładców Rosji – starannie wybrał
wieństwie do swojej żony – „wieswojego następcę, namaścił go
rzył” w Putina? Dziś twierdzi, że
i pobłogosławił. W sylwestrochciał być tylko „świadkiem”, jest
wą noc na przełomie tysiącleci
jednak świadomy, że różnica miępowierzył mu kierowanie krajem
dzy świadkiem a współwinnym
na okres trzech miesięcy – aż do
jest bardzo cienka. l
Paweł Mossakowski
wyborów prezydenckich.

llllll

Kanada/Norwegia/USA
2019
Horror: coś pomiędzy
„The Ring” a „Oszukać
przeznaczenie”. Nieśmiała
nastolatka otrzymuje
w prezencie stary model
polaroida. Wkrótce odkrywa,
że komukolwiek zrobi nim
zdjęcie, ten umiera.

Dramat. Jana,
fizjoterapeutka w liceum
sportowym, romansuje
z 17-letnim uczniem. Mąż
Jany, policjant, który stracił
nogę w wypadku i odtąd
zajmuje się szkoleniem
psów, zaczyna domyślać
się prawdy.

pmoss

Anna
llllll
Francja, USA 2019 (Anna). Reż. Luc
Besson. Aktorzy: Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Luc Besson nie przestaje fantazjować na temat zabójczych
kobiet w sytuacji bez wyjścia.
Tym razem jest nią modelka
odkryta przez łowcę talentów na
moskiewskim targu. Kiedy zakończy romans z handlarzem bronią,
posyłając mu kulę w łeb, staje
się jasne, że uroda i wdzięk to jej
niejedyne atuty. Wkrótce poznajemy okoliczności, w jakich Anna
została zwerbowana przez KGB.
Tytułowa bohaterka wydaje się
bliźniaczką Nikity, choć w jednej
z sekwencji – gdy przeplatają
się obrazki z sesji zdjęciowych

i innych „zleceń” – można ją
pomylić z Millą Jovovich z „Piątego elementu”. Luc Besson nie
wykorzystuje potencjału sytuacji
na styku światów mody i wywiadu.
Najwyraźniej nie dba też o realia,
jego bohaterowie w 1990 r. posługują się technologiami, na które
przyjdzie poczekać dekadę. Górę
nad pulsującą akcją biorą często
pseudoﬁlozoﬁczne rozważania,
melodramatyczny nastrój budowany jest chwytami z opery mydlanej.
Sashy Luss jako aktorka wypada
raczej średnio. Dużo przyjemniej
patrzy się, jak Helen Mirren bawi
się stereotypową postacią radzieckiej wersji Edny Mode z „Iniemamocnych”, wiecznie pochylona
nad ekranem z podglądem przebiegu misji. Anna zaimponuje
jej bezczelnością, researchem i…
cytatem z Czechowa. l
Piotr Guszkowski
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Finał warsztatów

1

Marta Kaźmierska
POKOJOWA ENERGIA SZTUKI
Wzgórze Świętego Wojciecha. Czy
swoją twórczością można zmieniać
świat? Znani artyści przez ostatnie dni
pokazywali młodym ludziom, że można.
Był breakdance z palestyńską grupą
tancerzy Stereo 48. Rap z donGURALesko. I songwriting z Karoliną Czarnecką. W pierwszy tydzień wakacji
w ramach festiwalu Malta artyści
zaprosili młodzież między 13. a 19.
rokiem życia na twórcze warsztaty.
Efekty ich wspólnej pracy
zobaczymy i usłyszymy podczas
wspólnego koncertu – dziś o godz.
20 przy pomniku Armii Poznań,
na Wzgórzu Świętego Wojciecha.

Twórcy zapowiadają show pełne
pokojowej energii, ekspresji własnych marzeń, pragnień i opowieść
o tym, jak twórczością można
zmieniać świat. Z młodymi wystąpią artyści prowadzący warsztaty.
M.in. urodzony w Poznaniu
raper Piotr Górny, znany lepiej jako
donGURALesko, Gural, DGE, DJ
Dziadzior, Giovanni Dziadzia, Dziadzia Giovanni oraz Osieroconych
Płyt Selektor. Na polskiej scenie
hip-hopowej od 1994 r. Współtworzył zespoły Killaz Group czy
K.A.S.T.A., w jego tekstach przewija
się tematyka uchodźcza, lokalny
patriotyzm i motyw przywiązania
do rodzinnego miasta.

Pomnik Armii Poznań, piątek, godz. 20.

• DonGURALesko FOT. PIOTR SKÓRNICKI / AGENCJA GAZETA

SPOTKANIE

Porozmawiajmy o lataniu

2

Marta Kaźmierska
CIEMNA STRONA WAKACJI
Głogowska 27. Na wykład i dyskusję
o środowiskowych kosztach latania
samolotami zaprasza Po-Dzielnia.
Zimą pozwalają się ogrzać i uciec
przed smogiem. Latem są wybawieniem dla tych, którym myśl o zatłoczonej nadbałtyckiej plaży albo
kolejce do Morskiego Oka jeży włos.
Loty samolotami – m.in. dzięki tanim
liniom – są dziś dostępne jak nigdy.
Tymczasem wakacje w tropikach,
czy weekendowy wypad samolotem
do Kopenhagi, mają też ciemną

stronę. – Podróże lotnicze generują
około 3 procent globalnych emisji
gazów cieplarnianych, ale ich udział
szybko rośnie – przypominają
twórcy Po-Dzielni, gdzie można
dzielić się nie tylko rzeczami, ale
też wiedzą.
W piątek odbędzie się tu spotkanie, którego tematem jest właśnie
latanie. „Ryanair niedawno traﬁł
do pierwszej 10 największych emitentów CO2 w Europie.(...) Podróże
i wyjazdy to okazja do odpoczynku
od pracy, sposób na poznawanie
nowych kultur i możliwość odwiedzania bliskich. Czy powinniśmy
je ograniczać w imię ochrony klimatu i środowiska? Czy szwedzki

ﬂygskam, wstyd z powodu
latania, rozpowszechni się
w Polsce?” – zastanawiają
się organizatorzy.
Gościem będzie Michał Czepkiewicz, geograf
na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku. Bada
zależności między urbanistyką, transportem, stylami
życia i wpływem człowieka na
zmiany klimatu.

Piątek, godz. 18.30
• Latamy często, daleko i chętnie
FOT. ŁUKASZ CYNALEWSKI / AGENCJA GAZETA
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Malta
Festival 2019

Jan
Garbarek!

3

4

UWIERZYĆ W JEDNOROŻCA
Stary Browar. Na scenie mierzy się
nie tylko z legendą o nieistniejącym
zwierzęciu, ale też z własnym
ciałem
W trailerze spektaklu „Gentle
Unicorn” Chiary Bersani widać tylko
twarze widzów. Skupione, niektóre
lekko uśmiechnięte, wzruszone.
Włoska aktorka jest jedną z artystek trwającego do niedzieli festiwalu Malta. Wystąpi w ramach cyklu
Stary Browar Nowy Taniec. Stworzyła go Joanna Leśnierowska, która od
lat zaprasza do Poznania znanych
tancerzy i choreografów z całego
świata i ich niezwykłe spektakle,
łamiące tematy tabu.
Chiara Bersani jest nie tylko tancerką, ale też choreografką, reżyserką
i performerką. Swoje prace pokazywała w kilku krajach. Współpracowała m.in. ze znanym choreografem
i tancerzem Jérômem Belem.
Artystka choruje na samoistną
łamliwość kości. Ma 98 cm wzrostu. O legendzie, wokół której

• Włoska aktorka Chiara Bersani
FOT. ALICE BRAZZIT

buduje sceniczną opowieść, sama
mówi tak: „O początkach jednorożców wiemy niewiele. Wiedza
o ich korzeniach zaginęła, gdy kolejne pokolenia ludzi następowały
po sobie. Jak funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni mitologiczna
postać bez mitu, który zakłada
i uzasadnia jej istnienie? Naszym
oczom objawia się oto delikatny
i wykorzeniony symbol. Chcę dać
mu miłość, historię, wybór”.
Marta Kaźmierska

Co jeszcze można zobaczyć
na festiwalu Malta?
Piszemy na stronie 23.

Studio Słodownia +3,
piątek, godz. 18.

O GRANICACH JAZZU
Sala Ziemi MTP. W Poznaniu zagra
jeden z mistrzów współczesnego
jazzu – saksofonista Jan Garbarek.
Możliwe, że z powyższym określeniem by się nie zgodził. Jak
tłumaczył w rozmowie z „Wyborczą”, dla niego jazz to gatunek już
ściśle zdeﬁniowany. A tą deﬁnicją
Norweg nigdy się nie przejmował
– przekraczał gatunkowe granice,
wtrącając do swojej twórczości
wiele inspiracji z przeróżnych
tradycji. Muzyk debiutował pod
koniec lat 60., a od ponad 40 lat
związany jest z kultową monachijską wytwórnią ECM. Polsko
brzmiące imię i nazwisko jazzmana to nie przypadek – jego ojciec
pochodził spod Jarocina, gdzie
rok temu muzyk zagrał na otwarcie festiwalu. W Poznaniu ostatni
raz koncertował w 2011 r. Podczas
koncertu Janowi Garbarkowi
towarzyszyć będzie niemiecki
klawiszowiec – Rainer Brüning-

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.

www.warmia.mazury.pl
1 PO

REKLAMA 33923961

• Jan Garbarek
FOT. TOMASZ STAŃCZAK / AGENCJA GAZETA

haus, Brazylijczyk Yuri Daniel
grający na basie elektrycznym
oraz hinduski mistrz perkusji
– Trilok Gurtu.
Kajetan Kurkiewicz

Koncert w niedzielę o godz. 20
w Sali Ziemi. Bilety od 160 zł.

Poznań
FOT. BARTŁOMIEJ GÓRNIAK

Malta Festival 2019
Apel o pokój na Cytadeli
i niezwykły koncert na finał
22, 23, 26, 27
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PRZYSZŁO LATO, A TO ZNACZY, ŻE NAD

NA WYKŁAD I DYSKUSJĘ O ŚRODOWI-

W SALI ZIEMI MTP ZAGRA JEDEN Z MI-

MALTĘ I NAD STRZESZYNEK WRACA

SKOWYCH KOSZTACH LATANIA SAMO-

STRZÓW WSPÓŁCZESNEGO JAZZU –

CYKL KONCERTÓW #NAFALACH

LOTAMI ZAPRASZA PO-DZIELNIA

SAKSOFONISTA JAN GARBAREK

22

26

27
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