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MAYR POLSKA to przedsiębiorstwo, 
które w ostatnich latach ma znaczący 
wpływ na rozwój gospodarczy Ostrze-
szowa. 15 maja tutejsza firma uroczy-
ście obchodziła 20-lecie swego istnie-
nia. Były gratulacje, toasty i podzię-
kowania od władz miasta i powiatu 
- w końcu zatrudniająca ponad 200 
osób firma ma znaczący udział w rynku 
pracy naszego regionu. Na jubileusz 
licznie przybyli też goście z Niemiec, 
przedstawiciele macierzystej firmy 
z Guntherem Klinglerem - dyrektorem 
generalnym i prezesem Christopherem 
Dropmannem. Wszystkich uczestników 
uroczystości powitał dyrektor Mayr 
Polska - Grzegorz Ćwiek. 

- Cieszymy się, że nasze przedsię-
biorstwo jest częścią firmy o długolet-
nich tradycjach, produkującej

najwyższej jakości sprzęgła 
i hamulce - mówił dyrektor Ćwiek. 

On też przypomniał pokrótce histo-
rię ostrzeszowskiego zakładu. Rozpo-
czyna się ona 16 lutego 1994r., kiedy to 
podpisana została umowa powołująca 
spółkę Mayr Polska. Udziałowcami 
zostali Mayr Deutschland, Mayr France 
i pan Włodzimierz Kruczek. Prezesem 
został pan Volker Knispel, a dyrekto-
rem pan Konrad Czwordon. W począt-

kowym okresie siedziba firmy znajdo-
wała się przy ulicy Grabskiego, mając 
do dyspozycji ok. 900m2 powierzchni 
produkcyjnej i biurowej. W roku 2000 
zbudowana została dodatkowa hala 
o powierzchni 250m2. Poprawiająca się 
jakość produktów pozwoliła w 2003r. 
uzyskać certyfikat zarządzania jako-
ścią ISO9000. W 10-lecie istnienia 
zakładu - w 2004r. podjęto decyzję 
o budowie siedziby firmy w nowej loka-
lizacji. W grudniu 2005r. ukończona 
została hala o powierzchni 3000m2, 
łącznie z budynkiem socjalno-biuro-
wym (1500m2) oraz magazynem stali 
(550m2). Oficjalne otwarcie odbyło się 
w czerwcu 2006r. z udziałem przedsta-
wicieli władz lokalnych. W kolejnych 
latach firma rozbudowywała swój 
potencjał, obecnie dysponuje trzema 
halami o łącznej powierzchni 8700m2, 
magazynem stali o powierzchni 
1200m2 oraz parkingiem na ok. 150 
miejsc. Powiększany jest park maszy-
nowy - w bieżącym roku Mayr Polska 
dysponuje m.in. ponad 70 obrabiar-
kami CNC, dwoma automatycznymi 
liniami galwanicznymi oraz licznymi 
stanowiskami montażowymi. Na prze-
strzeni minionych lat sprzedaż wzrosła 
20-krotnie. Wszystko to jest zasługą 

wysokiej technologii stosowanej przy 
produkcji, ale przede wszystkim załogi 
składającej się z doskonałych fachow-
ców. Dziś Mayr Polska zatrudnia 218 
pracowników. Dla zapewnienia możli-
wości rozwoju planowana jest dalsza 
rozbudowa firmy. Opracowywany jest 
projekt budowy hali o powierzchni ok. 
6000m2. Ciągły rozwój, a co za tym 
idzie, wzrost zatrudnienia ma także zna-
czenie dla rynku pracy w Ostrzeszowie.

Zabierający głos reprezentujący 
powiat starosta L. Janicki czy też bur-
mistrz M. Witek podkreślali znacze-
nie zakładu dla miasta i regionu, jego 
wpływ na życie wielu ostrzeszowskich 
rodzin.

Zwieńczeniem oficjalnych uro-
czystości był występ utalento-
wanych muzyków: grającej na 
skrzypcach Bożeny Rybczyńskiej 
i wirtuoza akordeonu Sławomira 
Jabłońskiego.

My również dołączamy się do 
wszystkich ciepłych słów, jakie 
padły podczas jubileuszowych 
obchodów. Życzymy dyrekcji 
i pracownikom firmy, aby wyko-
nywana przez nich praca zawsze 
była źródłem satysfakcji, a rozwój 
firmy Mayr Polska niech stanowi 
cząstkę rozwoju naszej małej 
ojczyzny.

K. Juszczak

Aż trudno uwierzyć, że to już 20 
lat istnieje zespół FULL-X. Założony 
w 1994r. przez braci Tomasza i Adama 
Fularów trwa nieprzerwanie na ostrze-
szowskim rynku muzycznym. Zmieniała 
się nazwa zespołu (aktualna pochodzi 
od nazwiska założycieli), zmieniała 
muzyka, ewaluując w kierunku impro-
wizacji jazzowych, bliskich muzyce kla-
sycznej i filmowej. Zmieniało się także 
grono muzyków grających w zespole, 
głównie perkusistów. Od kilku lat nad 
bębnami dzierży pałeczkę wrocławianin 
Michał Bednarz. W minionym 20-leciu 
z zespołem, na krócej lub dłużej, prócz 
wymienionych związani byli: Robert Pie-
rzycki, Radek Kliber, Jacek Gorzelanny, 
Krzysztof Kempa, Paweł Włodarczyk, 
Marek Domagalski, Marek Niechciał, 
Rafał Czarnecki, Kamil Wrzos.

Zespół FULL-X swój pierwszy kon-
cert zagrał równo 20 lat temu w trakcie 
WOŚP. W niedzielę, 11 maja, przyszła 

pora na jubileuszowy występ, na tej 
samej scenie ostrzeszowskiego kino-
teatru. Na widowni wierni fani grupy, 
a na estradzie ich trzech: Adam Fulara 
ze swoją dwugryfową gitarą, Tomasz 
Fulara - gitara basowa i Michał Bednarz - 
perkusja. Ich występ był także przyczyn-
kiem do opowieści o muzyce, o sztuce 

wydobywania polifonicznych 
dźwięków. „W muzyce trzeba 
mieć swoje dźwięki - to, co 
tworzymy, co robimy, nie 
może być zlepkiem twórczo-
ści innych artystów. Ważne, 
żeby ta muzyka była twórcza, 
nie odtwórcza”- mówił A. 
Fulara

Pozostali członkowie 
zespołu też mieli coś do powiedzenia. 
Żartobliwie o początkach swoich zma-
gań z gitarą opowiadał grający na basie 
Tomek. Jego pierwsza gitara była pro-
dukcji radzieckiej - nie stroiła, ale wtedy 
nie to było najważniejsze. Do mikrofonu 
dopuszczono także Michała Bednarza, 

który, jak sam przyznał, przełamuje ste-
reotyp, że perkusiści nie umieją mówić. 
Mówił o twórczej współpracy z „Full-X”, 
ale także o przygodzie życia, jaką jest 
udział w programie TVN „X-Factor”, 
gdzie razem z zespołem „Trzynasta 
w Samo Południe” dobrnęli do finało-
wych występów. 

Chociaż słów padało niemało, na 
scenie królowała muzyka. Wykonywane 
w koncercie utwory pochodziły zarówno 
z pierwszej, jak i drugiej płyty zespołu: 
„An Introduction to Contrapoint” (Wstęp 
do kontrapunktu), będącej rozwinię-
ciem idei polifonicznej. Z tejże płyty jest 
także utwór „Bloody Saturday” (Krwawa 
Sobota), powstały dla upamiętnienia 

krwawych wydarzeń, do jakich doszło 
w Ostrzeszowie 20 stycznia 1945 roku - 
dzień przed wyzwoleniem miasta. Muszę 
przyznać, że właśnie ten utwór wywarł 
na mnie największe wrażenie. Zagrano 
też ostatni przebój „Colosseum” i wiele 
innych starszych i nowszych kompozy-
cji, wywołujących miły szmerek w ser-
cach fanów. Nie zabrakło gorących braw 
i kilku bisów. A przy okazji pięć osób 
biorących udział w internetowym kon-
kursie nagrodzono upominkami. 

Do wszystkich braw i gratulacji dołą-
czamy także swoje, życząc, by muzyka 
Jubilatów rozbrzmiewała na scenach 
Polski i świata przez kolejne 20-lecia.

K. Juszczak 
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