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Wielkopolski Park Narodowy
˚yjemy w wyjàtkowym kraju
Rozmowa z Janem Szyszko, Ministrem Ârodowiska

MERKURIUSZ_11_2006

20-11-06

18:11

Strona

2

MERKURIUSZ_11_2006

20-11-06

18:11

Strona

3

listopad
wywiad z prof. Janem Szyszko, Ministrem Ârodowiska

str. 4

Czy trzeba chroniç Parki Narodowe...
str. 8

W Europejskim Ârodowisku
str. 10

Czy na Brackiej cz´sto pada deszcz
wywiad z Grzegorzem Turnauem

str. 20

EXTRA CRACOVIAM NON EST VITA
Leszek Mazan

str. 21

M´ska zabawa

str. 27

ISNN 1896-1878

130
dni nadziei!
O tym, czy wiosna b´dzie nasza, dowiemy si´ w po∏udnie – 18 kwietnia 2007 roku

Wydawca/The Publisher:

www.merkuriusz.media.pl

ODEON Sp. z o.o.
ul. ˚niwna 2, 61-663 Poznaƒ
(hotel Trawiƒski)

Redaktor Naczelny/Editor-in-chief:
Mariola Zdancewicz

NIP 782-23-00-826 • REGON 634 597 820
Konto FORTIS BANK S.A. w Poznaniu
Nr 37 1600 1084 0004 0501 6537 3001
KRS 0000 200 297

Z-ca redaktora Naczelnego:
Krzysztof Wiench
Andrzej B∏aszczak

Korekta/Correction of text:
Krystyna Krajna

Marketing/Marketing:
tel. +48 (0) 515 079 888

Projekt/Design:
Tomasz Lerczak

Fotografie/Photography:
Stanis∏aw Wojcieszak
T∏umaczenia/Translation:
Krzysztof Kotkowski

Druk/Press:
POLIGRAFIA Paprzycki & Ga∏ka
ul. Druskienicka 8/10
60-476 Poznaƒ

Redakcja (Sekretariat):
tel. +48 061 827 59 54
tel. +48 (0) 513 182 911
sekretariat@merkuriusz.media.pl
redakcja@merkuriusz.media.pl
merkuriusz1@interia.pl

Wspó∏praca/Contributing Editors:
Andrzej B∏aszczak
Leszek Mazan
Lech Mergler

PRZYJDè ZADZWO¡ MAILUJ

wywiad z Przemys∏awem Gonerà

C Z E K A M Y

˚yjemy w wyjàtkowym kraju

wywiad / iterviev

MERKURIUSZ_11_2006

20-11-06

18:11

Strona

4

Jak udaje si´ pogodziç rozwój kraju z
ochronà Êrodowiska. I czy w ogóle jest
to mo˝liwe. Bo z punktu widzenia logicznie myÊlàcego cz∏owieka – nie!
Wiele krajów UE (np. Holandia,
Niemcy) rozwijajàc swojà infrastruktur´
bezpowrotnie utraci∏o w∏asne bogactwa
przyrodnicze. W Polsce, Ministerstwo
Ârodowiska dba, by rozwój gospodarczy
kraju by∏ zgodny z zasadà zrównowa˝onego rozwoju, a wi´c odbywa∏ si´ z poszanowaniem Êrodowiska naturalnego.
Szybki wzrost gospodarczy musi nast´powaç przy bardzo racjonalnym u˝ytkowaniu przyrody. A wszystko – dla zdrowego spo∏eczeƒstwa w czystym Êrodowisku. To powinno byç naszà narodowà
domenà. Priorytetem rzàdu, w którym
sprawuj´ tek´ ministra Êrodowiska, jest
rozwój gospodarczy naszego kraju. Nale˝y jednak jeszcze raz podkreÊliç, ˝e
chodzi o rozwój zrównowa˝ony, a wi´c
szybki rozwój gospodarczy, realizowany
z poszanowaniem praw rzàdzàcych przyrodà. Wskaênikiem zrównowa˝onego
rozwoju jest coraz wi´ksze bogactwo,
a wi´c wzrost gospodarczy, tworzenie
nowych miejsc pracy, poprawa jakoÊci
˝ycia mierzona jego d∏ugoÊcià, ale te˝
poprawa jakoÊci powietrza, wód, utrzymanie, a tak˝e pomna˝anie zasobów
przyrodniczych oraz monitorowanie bioró˝norodnoÊci charakterystycznej dla tego regionu Europy.
Uwa˝am, ˝e miarà cywilizacji europejskiej jest kultura wspó∏˝ycia cz∏owieka ze Êrodowiskiem. Nie mo˝emy nastawiaç si´ wy∏àcznie na jego eksploatacj´
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majàc na wzgl´dzie jedynie swoje potrzeby. Sens promowanej ostatnio w Europie zasady zrównowa˝onego rozwoju
jest w∏aÊnie taki, ˝e powinniÊmy zmieniç
panujàce od pokoleƒ stereotypy na temat
post´pu czy rozwoju. Musimy zmodyfikowaç wskaêniki owego post´pu i owego rozwoju. Nie mo˝emy rozwijaç naszej
cywilizacji w oderwaniu od Êrodowiska,
a tym bardziej jego kosztem. Musimy
z respektem i umiarem podchodziç do
praw przyrody. Si∏à rzeczy nasza ingerencja i ekspansja musi podlegaç ograniczeniom.
Bioràc pod uwag´, ˝e ogromny ruch aut
ci´˝arowych spowodowany jest g∏ównie

tranzytem w kierunku wschód-zachód,
pomys∏ – „Tiry na tory” – wydaje si´ mieç
logiczne uzasadnienie. Realizacja pomys∏u „Tiry na tory” mog∏aby spowodowaç
korekt´ projektu budowy autostrad
i w ich miejsce mo˝na by poprowadziç
taƒsze drogi szybkiego ruchu. Jaki jest
stosunek Pana ministra do tego planu?
Jest to niewàtpliwie dobry, z punktu
widzenia ochrony Êrodowiska pomys∏,
natomiast co do jego realizacji, to w∏aÊciwym jest resort transportu. Zagadnienia te regulujà ustalenia dokumentów
programowych, np. Polityki transportowej kraju, Programu budowy autostrad
i dróg ekspresowych w Polsce oraz Kon-

cepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju.
Co jeszcze, oprócz czystego Êrodowiska,
mo˝e byç domenà Polski?
OczywiÊcie polska ˝ywnoÊç. Zdrowa
˝ywnoÊç o wysokiej jakoÊci. Mo˝e byç
ona doskona∏ym produktem eksportowym, ale warto promowaç jà tak˝e
w kraju. Pod wzgl´dem ˝ywnoÊci jesteÊmy wyjàtkiem nie tylko w skali Europy,
ale ca∏ego Êwiata. Âwiadczy o tym obecnoÊç licznych, rodzimych gatunków roÊlin i zwierzàt w Êrodowisku. Z czego to
wynika? Odpowiedê mo˝e zabrzmieç nieco dziwnie: z konserwatyzmu polskiego
rolnika. Ma∏o intensywne rolnictwo spra-
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gwarantem zachowania bioró˝norodnoÊci na terenach chronionych.
Wiem, ˝e du˝o ludzi sk∏ada swoje protesty dotyczàce zagro˝enia Êrodowiska
bezpoÊrednio do ministerstwa. Czy iloÊç
takich protestów si´ nasila?
Nie zanotowaliÊmy wi´kszej iloÊci
skarg. Natomiast na uwag´ zas∏uguje
fakt, ˝e w Polsce coraz wi´cej osób zdaje sobie spraw´, z tego, ˝e niezwyk∏e bogactwo i ró˝norodnoÊç polskiej przyrody
jest wielkim kapita∏em naszego kraju.
Warto sobie jednoczeÊnie zdaç spraw´
z faktu, ze szeroko poj´ta ekologia, to nie
tylko przyroda. Resort Êrodowiska jest
w istocie resortem gospodarczym, bowiem realizujàc zasad´ zrównowa˝onego rozwoju, uwzgl´dniajàc na równi potrzeby spo∏eczne, gospodarcze i przyrodnicze, w bezpoÊredni sposób przyczynia si´ do poprawy jakoÊci ˝ycia obywateli, poprawy ich zdrowia, wzrostu
PKB itp. Mamy najlepsze w Europie zasoby przyrodnicze, a jednoczeÊnie, przy
braku nowoczesnej infrastruktury w kraju, trzeba byç Êwiadomym, ˝e ka˝da inwestycja odbywa si´ w Êrodowisku. Jestem dumny, ˝e stoj´ na czele resortu,
który màdrze realizuje program Prawa
i SprawiedliwoÊci, z którego wynika, ˝e
umiej´tnie gospodarujàc Êrodowiskiem
i przestrzenià, potrafimy budowaç nowoczesnà infrastruktur´, poprawiaç jakoÊç ˝ycia obywateli i przyczyniaç si´ do
wzrostu gospodarczego, nie niszczàc
przy tym zasobów przyrodniczych.
Czy istnieje kompleksowy plan ochrony
terenów ÊciÊle chronionych?
Obecny system ochrony przyrody zapewnia zachowanie walorów Êrodowiskowych naszego kraju, co oczywiÊcie
nie oznacza, ˝e nie podejmujemy dzia∏aƒ, aby ten system udoskonalaç. Zgodnie z ustawà o ochronie przyrody, dla
Parków Narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporzàdza
si´ i realizuje plan ochrony. Projekt planu ochrony dla parku narodowego sporzàdza dyrektor parku, dla rezerwatu
przyrody organ, który uzna∏ dany obszar
za rezerwat przyrody lub, po uzgodnieniu z tym organem, zarzàdzajàcy rezerwatem albo sprawujàcy nad nim nadzór. W przypadku parku krajobrazowego,
projekt planu ochrony sporzàdza dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor
zespo∏u parków krajobrazowych. Dla
parku narodowego lub rezerwatu przyrody, do czasu ustanowienia planu ochrony, sprawujàcy nadzór sporzàdza projekt
zadaƒ ochronnych.
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wia, ˝e polskie gleby sà w bardzo dobrym stanie biologicznym. Dzi´ki temu
nasze rolnictwo jest przygotowane do
produkowania ˝ywnoÊci o podwy˝szonej
jakoÊci. Na ekologicznà ˝ywnoÊç jest
ogromne zapotrzebowanie w krajach
wysoko rozwini´tych. Miód z Puszczy
Bia∏owieskiej pochodzi z kwiatów kilkuset gatunków roÊlin! Jest po˝àdany, niezwykle zdrowy, a to uzasadnia jego wysoka cen´.
Dolina Rospudy le˝àca na terenie Natury 2000 to jeden z tych zakàtków,
których Europa mo˝e nam zazdroÊciç.
Natomiast my jakoÊ nie wykazujemy
szacunku do tego miejsca.
Uwa˝am, ze budowa infrastruktury
drogowej i kolejowej nie musi odbywaç
si´ kosztem przyrody. Przebudowy autostrad w Europie Zachodniej, które
majà, m.in. na celu uwzgl´dnienie potrzeb przyrody, np. tras w´drówek zwierzàt, potwierdzajà, ˝e jest to mo˝liwe.
Odpowiedni budowane przejÊcia dla
dzikich zwierzàt przez autostrady to
w∏aÊnie przyk∏ad pogodzenia pozornie
sprzecznych interesów. Jednym s∏owem, by uniknàç tego rodzaju konfliktów, planowanie przestrzenne musi
uwzgl´dniaç potrzeby ochrony Êrodowiska przyrodniczego.
Jestem wielkim zwolennikiem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Jest ona priorytetowym dzia∏aniem Ministra Ârodowiska. Widz´ w niej ogromnà szans´ zrównowa˝onego rozwoju Europy. JeÊli chodzi o Dolin´ Rospudy
przypominam, ˝e w ramach oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, przeprowadzanej przed wydaniem przez wojewod´
podlaskiego – decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj´
przedsi´wzi´cia, zidentyfikowano, oceniono i wskazano niezb´dne dzia∏ania
minimalizujàce i kompensujàce potencjalne negatywne oddzia∏ywania drogi na
walory przyrodnicze. Nale˝y pami´taç,
˝e projektowany przebieg obwodnicy Augustowa jest zgodny z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które sà prawem miejscowym oraz z decyzjà o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego z 2003 roku.
Czy sà plany powstania nowych Parków
Narodowych?
Parki Narodowe obj´∏y najcenniejsze
fragmenty przyrodnicze w Polsce. Natomiast obecnie, zgodnie z dyrektywami
Unii Europejskiej, Parki Narodowe, jak
i pozosta∏e cenne przyrodniczo obszary,
które nie zosta∏y obj´te ochronà w formie Parków Narodowych, tworzà sieç
obszarów Natura 2000, co jest niejako
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JeÊli wiek XIX by∏ wiekiem pary, to
wiek XX spokojnie moglibyÊmy nazwaç
nie tylko wiekiem atomu, ale tak˝e erà
ropy naftowej. A co czeka nas w rozpocz´tej przed kilkoma laty dekadzie?
Jeszcze kilkanaÊcie lat temu wszyscy
snuli fantastyczne wizje pobierania energii ze êróde∏ – jak dziÊ byÊmy powiedzieli
– odnawialnych. Pomys∏ów by∏y dziesiàtki, ale w wi´kszoÊci przypadków teorie nie sprawdzi∏y si´ i cz´sto Êwietlane
wizje pozosta∏y jedynie w sferze projektów. DziÊ ju˝ wiadomo, ˝e nie pojawià
si´ na naszych ulicach pojazdy nap´-
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w takim tempie, ˝e nikt nie b´dzie w stanie tego zaakceptowaç. Przy czym przepaÊç pomi´dzy bogatà cz´Êcià Êwiata,
którà staç b´dzie jeszcze na tego typu
paliwa, a resztà pog∏´bi si´ tak dalece,
˝e mo˝na si´ b´dzie spodziewaç ju˝ tylko najgorszego.
OczywiÊcie trwajà prace nad alternatywnymi êród∏ami nap´du, ale nie ma
jeszcze jednej linii, która wyznacza∏aby
g∏ówny kierunek w tej dziedzinie.
Byç mo˝e przez jakiÊ okres b´dzie to
gaz ziemny. KilkanaÊcie takich stacji dzia∏a ju˝ w Polsce, w tym jedna w Poznaniu.

nologiczna. No i cena tych nowoÊci na tyle skutecznie odstrasza klientów, ˝e iloÊç
takich samochodów – np. w Polsce – jest
Êladowa. W ogóle w krajach Europy sà
one na razie sensacjà. Jednego mo˝na
byç pewnym: nawet je˝eli zmienià si´ ceny, to i tak b´dzie to zaledwie pewien etap
w historii motoryzacji, po którym musi nastàpiç rewolucja. Na takà rewolucj´ z niecierpliwoÊcià czeka ju˝ ca∏y Êwiat. Do wyÊcigu w XXI wiek w∏àczy∏y si´ tak˝e wielkie koncerny samochodowe i co jakiÊ czas
pojawiajà si´ w prasie wiadomoÊci o daleko zaawansowanych badaniach. Na
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dzane ani energià atomowà (a˝ strach
pomyÊleç, ale i takie pomys∏y by∏y), ani
s∏onecznà, choç ta ostatnia ma nadal
wielu entuzjastów. Âwiat oglàda∏ ju˝ wielokrotnie samochody-dziwolàgi z wielkimi bateriami s∏onecznymi, zajmujàcymi
prawie ca∏à powierzchni´ auta, sunàce
po bezdro˝ach, g∏ównie Australii, ale to
tylko efekt grupy zapaleƒców z ca∏ego
Êwiata fascynujàcych si´ tym tematem.
Brak mo˝liwoÊci pozyskania energii ze
stosunkowo niewielkiej powierzchni baterii s∏onecznych umieszczonych na pojazdach i magazynowania jej w lekkich
akumulatorach sprawi∏, ˝e tego typu nap´d traktuje si´ jako ciekawostk´. Przy
czym jednego mo˝emy byç pewni: wiek
XXI czeka na swojà! – Energi´. Bez niej
grozi∏aby nam zag∏ada. A czasu pozosta∏o niewiele. Do tego w miar´ kurczenia si´ êróde∏ ropy naftowej i gazu ziemnego ceny tych surowców b´dà ros∏y, i to

Ale co potem? Swego czasu wydawa∏o
si´, ˝e samochody nap´dzane energià
elektrycznà rozwià˝à ten problem. Okaza∏o si´ jednak, ˝e wad tego systemu jest
wi´cej ni˝ zalet, choç prace nad tego typu samochodami spowodowa∏y du˝y post´p w konstrukcji lekkich i pojemnych
akumulatorów. By∏ jeszcze jeden dylemat
– mianowicie: ˝eby na∏adowaç ogniwa w
elektrycznym samochodzie, potrzebna jest
energia... bardzo cz´sto pozyskiwana tak˝e z ropy naftowej. I tak pomys∏ pozosta∏
– jak na razie – w sferze marzeƒ.
Ostatnio pojawi∏y si´ na drogach samochody z nap´dem hybrydowym, ale
i tak posiadajà one silniki spalinowe zasilane benzynà, a energia elektryczna pozyskiwana w ró˝ny sposób w trakcie poruszania si´ pojazdu nie mo˝e stanowiç
g∏ównego êród∏a nap´du, jedynie jego
uzupe∏nienie. Przy tym dwa silniki w jednym pojeêdzie to du˝a komplikacja tech-

pewno na obecnym etapie tego rodzaju
rozcz∏onkowanie prac nad alternatywnymi êród∏ami nap´du jest w∏aÊciwe, bo powoduje burze mózgów i pozwala na wielokierunkowoÊç dzia∏aƒ, ale byç mo˝e za
kilka lat badania trzeba b´dzie trzeba prowadziç ju˝ jednym torem.
MyÊl´, ˝e szybko zbli˝amy si´ do momentu, kiedy wyniki badaƒ nad alternatywnym dla ropy naftowej paliwem Êwiat
b´dzie Êledzi∏ z coraz wi´kszà niecierpliwoÊcià, bo bez samochodu ju˝ chyba nie
umiemy sobie wyobraziç ˝ycia.
Zatem powstaje pytanie: co wlejemy
do baku naszego samochodu za kilkanaÊcie, najdalej kilkadziesiàt lat? Jedno
sprostowanie, to ju˝ zapewne nie b´dzie
bak, a raczej zbiornik. Ale co znajdzie si´
w tym zbiorniku? I na to pytanie nikt
jeszcze dzisiaj nie umie udzieliç jednoznacznej odpowiedzi.
Andrzej B∏aszczak

Fot. Archiwum redakcji (4x)
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Zapraszamy Paƒstwa do s∏uchania audycji

„OBIADY CZWARTKOWE”
emitowanej co dwa tygodnie o godz. 15.00
Najbli˝sza 30 listopada – wydanie Andrzejkowe.
W audycji bierze udzia∏
z-ca. redaktora naczelnego naszej gazety.

zaprasza do Radia EMAUS
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Przyroda to wielkie dziedzictwo narodowe.
Tak, na pewno jest to dziedzictwo, które trzeba chroniç.
Co to znaczy chroniç Park?
Ochrona Parku wynika z przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody. Aktualna wyznacza g∏ówne cele, które póêniej precyzuje si´
dla konkretnego Parku w oparciu o zapisy Ustawy i szczegó∏owe
rozporzàdzenie Ministra w sprawie sporzàdzenia projektu dla
Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych. Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównowa˝onym u˝ytkowaniu i odnawianiu zasobów przyrody.
Tak stanowi przepis, ale przed kim i przed czym chronimy
Park?
Przede wszystkim, przed tym, co mog∏oby mieç negatywny wp∏yw na przyrod´ parku. W projekcie planu dokonujà si´
rozpoznania zagro˝eƒ wewn´trznych – istniejàcych i tych potencjalnych. Potem ustala si´ zadania, które ograniczajà wp∏yw
tych zagro˝eƒ zewn´trznych. OczywiÊcie Park jest dobrem ogólnonarodowym i powinien byç udost´pniany dla wszystkich.
Jednak nale˝y w nim wyznaczyç cele i hierarchie, i tak dla
turystyki masowej przeznacza si´ tereny Parku, które sà przyrodniczo mniej wartoÊciowe.
Czyli czasy, kiedy mo˝na si´ by∏o kàpaç w Jeziorze Góreckim
odesz∏y ju˝ nieodwo∏alnie w przesz∏oÊç?
Jezioro Góreckie jest tak przyrodniczo cennym elementem,
˝e obj´te jest ochronà Êcis∏à.

medialne. Ka˝dego roku ok. 5-6 tysi´cy dzieci do nas przychodzi.
Czy planujecie Paƒstwo zrobiç programy równie˝ w liceum?
Najwi´kszymi szkodnikami przyrody jest przecie˝ m∏odzie˝
dorastajàca.
Kiedy otwieraliÊmy nasz oÊrodek edukacyjny, zaprosiliÊmy
uczniów z okolicy i przedstawiliÊmy naszà propozycj´. Nie prowadzimy dalszych akcji propagacyjnych, poniewa˝ mamy wiele ch´tnych szkó∏, a z racji powierzchni jesteÊmy w stanie przyjàç w ciàgu dnia dwie 25-osobowe grupy. Zaj´cia trwajà oko∏o czterech godzin.
Wspomnia∏ Pan o zagospodarowaniu przestrzennym i tym, ˝e
Park musi pilnowaç swoich interesów w momencie, kiedy istniejà zakusy, ˝eby w otulinie parku budowaç domy. W jaki
sposób staracie si´ Paƒstwo na to wp∏ywaç?
Zgodnie z ustawà o zagospodarowaniu przestrzennym
dyrektor Parku Narodowego opiniuje postanowienia i warunki
zabudowy. Mamy pewne wytyczne i mówimy, ˝e dzia∏ka graniczàca powinna mieç oko∏o 3 tys. m2, ˝e zabudowa nie powinna byç bli˝ej ni˝ 30 m od granicy parku, a od cieków wodnych ok. 50 m i w oparciu o takie przyj´te standardy dyrektor
wydaje swojà opini´ w formie postanowienia. Zdarzajà si´ sytuacje kontrowersyjne, kiedy ktoÊ planuje zabudow´ na terenie o du˝ych walorach krajobrazowych. Wtedy powo∏ujemy komisj´ z∏o˝onà ze specjalistów – G∏ównego Specjalisty ds. udo-

Czy trzeba chroniç Parki Narodowe
rozmowa z wice dyrektorem Krzysztofem Kanasem
oraz z kierownikiem dzia∏u dydaktycznego Jaros∏awem Wyczyƒskim
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Czy w Paƒstwa programie jest równie˝ uÊwiadamianie i kszta∏cenie ludzi, którzy wchodzàc do Parku chcà, ˝eby s∏u˝y∏ nam
jak najd∏u˝ej w niezmienionej postaci?
To jest jednym z zadaƒ kierownictwa dzia∏u edukacji. Kszta∏cimy przede wszystkim najm∏odsze pokolenie, ˝eby zakorzeniç w nim szacunek dla przyrody, a oni jako ludzie doroÊli
b´dà uczyli swoje dzieci, dlaczego tak wa˝ne jest przestrzeganie zakazów i nakazów, i dlaczego na pewne obszary Parku
wchodziç nie wolno.
A dlaczego nie wolno wchodziç? Czy to post´powanie nie jest
zbyt restrykcyjne?
GdybyÊmy udost´pnili turystom ca∏y teren, to Park Narodowy nie ró˝ni∏by si´ niczym od parku miejskiego. Dla przeci´tnego odbiorcy te walory, które my chronimy, sà trudne do
zauwa˝enia. Turysta patrzy bardziej krajobrazowo, a pewne zespo∏y zwierz´ce czy roÊlinne sà dla niego niedostrzegalne, natomiast ze wzgl´dów przyrodniczych sà bardzo wa˝ne dla ca∏ej biocenozy. Dla przyrody by∏o by lepiej, ˝eby Parku nie udost´pniaç. MusieliÊmy jednak zdecydowaç si´ na mniejsze z∏o
i wyznaczyç takie miejsca, w których przejÊcie turysty nie spowoduje ˝adnego zak∏ócenia. ˚eby turysta móg∏ zobaczyç najcenniejsze krajobrazy, ale ich nie zniszczy∏, przeprowadziliÊmy
kilka korekt szlaków turystycznych. Np. grabin´ nad jez. Kocio∏ek turysta mo˝e zobaczyç, ale te tereny wy∏àczone sà z jakiejkolwiek rekreacji. Jezioro Góreckie, kiedy by∏o tam kàpielisko, stanowi∏o ju˝ wtedy obszar ochrony Êcis∏ej, tylko zbyt póêno to wyegzekwowaliÊmy. ˚eby ludziom uzasadniç te ograniczenia, prowadzimy edukacj´. Centrum edukacji ekologicznej
powsta∏o u nas w 1998 roku. Mamy sale leÊnej szko∏y oraz sale audiowizualne, gdzie mo˝liwe sà prelekcje i pokazy multi-

st´pniania Parku i Kierownika ds. Ochrony Przyrody – którzy
robià wizj´ lokalnà i sporzàdzajà swojà opini´. To daje podstaw´ do dalszych dzia∏aƒ.
Co uwa˝acie Panowie za najbardziej zagra˝ajàce Parkowi?
Urbanizacja, je˝eli mówimy o zagro˝eniu zewn´trznym. Mimo ˝e Park si´ broni, to presja jest tak du˝a, to zdarza si´, ˝e
tereny wokó∏ Parku sà zabudowywane. Park znajduje si´ przy
du˝ej aglomeracji miejskiej. Zabudowa przemys∏owa i handlowa wyrzucana jest z Poznania. Najbardziej widaç to w Komornikach. KiedyÊ by∏a to ∏adna wioska i ros∏o tam ˝yto i rzepak, dzisiaj mamy hurtowni´ na hurtowni. Wa˝ne sà korytarze ekologiczne dla przemieszczania si´ zwierzyny, które nanieÊliÊmy w formie graficznej na map´ cyfrowà i które – zgodnie z naszà wizjà – w ˝adnym wypadku nie powinny byç zabudowane. Du˝e zwierz´ta, jak np. jelenie, przemieszczajà si´
na odleg∏oÊci kilkudziesi´ciu kilometrów. Je˝eli dopuÊcimy do
izolacji parku z lasami, jakie nas otaczajà, ograniczymy przemieszczanie si´ zwierzàt. Wielkopolski Park Narodowy nie jest
du˝y (pomijajàc Parki zagraniczne, to w Polsce wi´kszy jest
Biebrzaƒski czy Kampinoski) ma tylko 6,5 tys. ha i przejÊcia
dla zwierzyny sà wa˝ne. Organizujemy dla niej przejÊcia przez
drogi, które albo otaczajà Park, albo go przecinajà. Takie przejÊcia sà na wysokoÊci St´szewa. Wskazujemy jeszcze trzy takie
przejÊcia: na zmodernizowanej trasie kolejowej Poznaƒ - Wroc∏aw na wysokoÊci ¸´czycy (z uwagi na dobowe migracje zwierzàt), przy oczyszczalni Êcieków mi´dzy ¸´czycà i Puszczykowem oraz mi´dzy Mosinà a St´szewem na wysokoÊci Dymaczewa. Ich lokalizacja jest przemyÊlana. Ekolodzy wiedzà, gdzie
zwierzyna najcz´Êciej si´ przemieszcza i dbajà o pozostawienie dla niej tych ciàgów korytarzy. Na trasie, która ma prze-
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biegaç przez Park – tak zwanej S-5 – na wysokoÊci Trzcielina,
˝eby stworzyç mo˝liwoÊç przemieszczania si´ zwierzàt z g∏ównego kompleksu do obszaru ochrony Êcis∏ej, wyznaczamy szlaki rowerowe, piesze czy konne, w taki sposób, ˝eby nie kolidowa∏y z obszarami chronionymi. Udost´pniamy bazy turystyczne, ˝eby ludzie byli zadowoleni i mogli podziwiaç przyrod´ i jej walory krajobrazowe, a jednoczeÊnie nie wchodzili
w obszary ochrony Êcis∏ej, które tak naprawd´ dla zwyk∏ego
Êmiertelnika nie sà interesujàce. Do rezerwatu natomiast majà wst´p jedynie naukowcy oraz ludzie, którzy prowadzà badania, obserwujà zjawiska zachodzàce w ekosystemach. Niejednokrotnie chronimy ca∏y ekosystem, w którym zale˝y nam
na jednej ma∏ej roÊlince.
Czy mo˝na powiedzieç, ˝e Wielkopolski Park Narodowy jest
przygotowany do turystyki?
Tak, jest przygotowany. W tym roku umieÊciliÊmy na najbardziej newralgicznych skrzy˝owaniach dróg i szlaków, informacje kierunkowe dla turystów, jakie spotykamy w górach.
Szlaki sà dobrze oznakowane. Uwa˝am, ˝e turyÊci nie zb∏àdzà
w lesie. Przygotowane sà te˝ stacje turystyczne, zadaszenia,
sto∏y, miejsca wypoczynku, gdzie mo˝na rozpaliç ognisko.
Cz´Êç jezior przeznaczona jest do kàpieli. Jak ktoÊ lubi w´dkowaç, to na niektóre jeziora sprzedawane sà zezwolenia na
w´dkowanie. Mo˝liwoÊci sp´dzenia czasu w Parku jest wiele
– od edukacji po typowà rekreacj´. Obj´te Êcis∏à ochronà jest
tylko 260 hektarów, o które i tak czasami sà spory, a w skali
powierzchni parku jest to niewielki skrawek. Dwa najwi´ksze
jeziora w Parku: Witobelskie i ¸ódzko-Dymaczewskie sà udost´pnione. Kàpaç mo˝na si´ równie˝ w Jaros∏awieckim, Chom´ciƒskim i Wielkomiejskim. Wy∏àczone sà jedynie: Góreckie,

maleƒkie jez. Kocio∏ek, Skrzynka i Jez. Budzyƒskie – najbardziej zarastajàce jezioro w parku. ZanotowaliÊmy nad Jez. Budzyƒskim k∏usownictwo ze strony Po˝egowa (k∏usownicy budujà drewniane pomosty), ale likwidujemy je. Niestety nad Jez.
¸ódzko-Dymaczewskim jest dzika zabudowa i trzeba liczyç si´
z pewnymi zanieczyszczeniami.
Wielkopolski Park Narodowy ma ogromne wsparcie ze strony senatora W∏odzimierza ¸´ckiego, co jest dla nas nie do przecenienia.
Najwi´kszym problemem w zabudowie jest chyba infrastruktura.
W tej chwili powoli si´ to zmienia, ale do niedawna jez.
¸ódzko-Dymaczewskie by∏o jednym wielkim szambem. Domki letniskowe bez infrastruktury sanitarnej to ogromna iloÊç
Êcieków. Park walczy o rozebranie tej dzikiej zabudowy, ˝eby
mo˝na to jezioro doprowadziç do takiego stanu, by turyÊci mogli spokojnie z niego korzystaç.
Dla poznanian powinien to byç raj, ˝e w takiej bliskoÊci majà kawa∏ek dzikiego terenu.
Istniejà zakusy niektórych dzia∏aczy pseudoturystycznych
o wyasfaltowanie Êcie˝ek. Ale je˝eli ktoÊ chce jeêdziç na rowerze utwardzonà Êcie˝kà, ma np. Park So∏acki czy Cytadel´.
GdybyÊmy ustawili ∏aweczki i latarnie, to ci , którzy szukajà
klimatu dzikoÊci i bliskoÊci natury przenieÊliby si´ dalej – do
Puszczy Noteckiej.
Czego mo˝na Paƒstwu ˝yczyç?
Zrozumienia, ˝e chronimy przyrod´ dla nas wszystkich i robimy to w sposób przemyÊlany.
rozmawia∏a Mariola Zdancewicz
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Panie Prezesie, czy dzi´ki dzia∏alnoÊci
WFOÂiGW wielkopolskie Êrodowisko staje si´ rzeczywiÊcie czystsze i przyjemniejsze dla ludzi?
Realizowane przez inwestorów, g∏ównie samorzàdy, przedsi´wzi´cia, które sà
dofinansowywane ze Êrodków WFOÂiGW
przynoszà wymierne efekty ekologiczne,
potwierdzane przez Wojewódzkà Inspekcj´ Ochrony Ârodowiska. Jest to widoczne
w wynikach stanu Ârodowiska publikowanych na stronach internetowych WIOÂ.
Jednak niepokój budzà informacje o stepowieniu Wielkopolski oraz anomaliach
pogodowych i zwiàzanych z tym zagro˝eniach…
Ka˝de ludzkie dzia∏anie, zarówno funkcjonowanie fabryki jak i Êmiecenie przez
turystów, mo˝e mieç nieprzewidywalne
skutki dla Êrodowiska. Z∏o˝onoÊç zachodzàcych w nim wspó∏zale˝noÊci najlepiej
uzmys∏awia s∏ynna teoria motyla. Trzepot

W
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jego skrzyde∏ek w puszczy amazoƒskiej
mo˝e byç poczàtkiem ∏aƒcucha zdarzeƒ,
które doprowadzà do lawin w Alpach lub
posuchy w Wielkopolsce. Nasza wiedza
o tych zjawiskach wcià˝ jest nie wystarczajàca. Dlatego dzisiaj monitoringiem
i badaniami nad Êrodowiskiem zajmujà
si´ tysiàce ludzi na Êwiecie. Jest to niezwykle rozbudowana dziedzina nauki oraz
ogromny dzia∏ Êwiatowej gospodarki. Sà
w nie zaanga˝owane najt´˝sze umys∏y,
najs∏ynniejsze uczelnie oraz ogromne Êrodki finansowe.
One chyba majà decydujàce znaczenie.
Mo˝emy powtórzyç za Napoleonem,
˝e tak jak do prowadzenia wojny, tak i do
skutecznego chronienia Êrodowiska potrzeba trzech rzeczy: pieni´dzy, pieni´dzy
i jeszcze raz pieni´dzy. Jednak nie mniej
wa˝ne od nich wydajà si´ tak˝e stabilna
polityka paƒstwa oraz atmosfera przyjazna
ekologii. PodkreÊliç nale˝y pozytywnà rol´
jakà odgrywajà w jej tworzeniu media, organizacje ekologiczne, szko∏y oraz takie
przedsi´wzi´cia jak poznaƒskie targi
POLEKO. Sà one najwi´kszà krajowà ekspozycjà poÊwi´conà sprawom ochrony Êrodowiska i od kilku lat uczestniczà w nich
równie˝ wojewódzkie fundusze ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej. Takie
spotkania s∏u˝à wymianie doÊwiadczeƒ
oraz promujà nowe technologie, które czy-

europejskim
Êrodowisku
rozmowa z Przemys∏awem Gonerà,
prezesem zarzàdu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
nià ˝ycie ludzi przyjemniejszym, a jednoczeÊnie w znacznie mniejszym stopniu
szkodzà Êrodowisku. Dzi´ki mo˝liwoÊci
uzyskania Êrodków z WFOÂiGW technologie te sà coraz cz´Êciej wprowadzane tak˝e w Polsce.
Dominuje jednak przeÊwiadczenie, ˝e
daleko nam do standardów unijnych
w ochronie Êrodowiska.
MieliÊmy spore zaniedbania, forsowany w poprzednich dekadach rozwój przemys∏u ci´˝kiego i stosowanie przestarza∏ych technologii produkcyjnych doprowadzi∏y do ska˝enia wielu rzek, a poprzez
nadmiernà emisj´ szkodliwych gazów
– do zniszczenia lasów. Ale to ju˝ przesz∏oÊç. Wraz ze zmianà ustrojowà w Polsce zmieni∏o si´ tak˝e podejÊcie do spraw
ekologii. Dzisiaj obowiàzujà u nas standardy europejskie. Dba∏oÊç o przyrod´,
o warunki w jakich ˝yjà ludzie, zapewnia
wdra˝ana konsekwentnie zasada zrównowa˝onego rozwoju kraju. Utworzony w roku 1989 system funduszy ekologicznych,
na który sk∏adajà si´ Narodowy Fundusz

Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie, powiatowe i gminne
fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki Wodnej, gwarantuje, ˝e wszelkie Êrodki pobierane z tytu∏u op∏at i kar za korzystanie ze Êrodowiska sà w pe∏ni przeznaczane na jego ochron´. Od kilkunastu lat
Fundusze sà podstawà systemu finansowania przedsi´wzi´ç ekologicznych w Polsce. Niemal wszystkie oczyszczalnie Êcieków, sk∏adowiska odpadów i zak∏ady utylizacji, a tak˝e setki kilometrów kanalizacji oraz uj´ç wodnych zbudowano z ich
pomocà finansowà. Gminy czy podmioty
gospodarcze same bowiem nie udêwignà
kosztów tych inwestycji. SkutecznoÊç
i sprawnoÊç dzia∏ania polskiego systemu
finansowania, sprawdzonego przez kilkanaÊcie lat funkcjonowania, doceniajà tak˝e eksperci Banku Âwiatowego, którzy zalecajà go w krajach majàcych podobne
problemy.
Du˝e znaczenie dla polskiego Êrodowiska majà zapewne Êrodki z funduszy
unijnych.
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P∏ynà one do Polski ju˝ od kilku lat
i z ka˝dym rokiem powinno ich byç wi´cej. Jednak wykorzystanie unijnych mo˝liwoÊci wymaga spe∏nienia wielu skomplikowanych procedur. Wojewódzkie fundusze wspomagajà inwestorów w przygotowaniu projektów oraz skutecznym pozyskiwaniu Êrodków unijnych. Ju˝ w tym roku na inwestycje ekologiczne otrzymamy
200 mln euro, w przysz∏ym b´dzie ich
600 mln, a w latach 2007-2013 na program „Infrastruktura i Êrodowisko” Polska
otrzyma 4,3 mld euro. Zadaniem wojewódzkich funduszy, jako regionalnej instytucji finansów publicznych jest pomaganie
gminom i lokalnym inwestorom w optymalnym wykorzystaniu tych Êrodków,
a tak˝e pomocy w przygotowaniu wniosków i udzieleniu wsparcia finansowego
dla pe∏nego zbilansowania przedsi´wzi´cia. W Unii Europejskiej szczególnie wiele zale˝y od regionów, to one majà decydujàcy wp∏yw na gospodark´, poziom inwestycji i wykorzystanie ró˝nych êróde∏ finansowania. Polskie regiony uczà si´ tych
nowych regu∏ i dla sprawnego dzia∏ania sà
im niezb´dne wyspecjalizowane instytucje, takie jak WFOÂiGW, który posiada
specjalistów i doÊwiadczenie.
Wska˝my wi´c konkretne przyk∏ady jego
dzia∏alnoÊci.
Niedawno przekazano do eksploatacji
Zak∏ad Unieszkodliwiania Odpadów „Orli
Staw” pod Kaliszem. Zosta∏ zbudowany
przez zwiàzek 19 gmin i miast z dwóch
województw wielkopolskiego i ∏ódzkiego.
Na 20 hektarach powsta∏y obiekty do segregacji i utylizacji odpadów komunalnych
z obszaru zamieszkanego przez 320 tysi´cy osób. Koszty budowy nowoczesnego
zak∏adu wynoszà 20 mln euro, w tym
z unijnego Funduszu SpójnoÊci otrzymaliÊmy 11 mln euro. W ramach tego Funduszu, wspierajàcego najwi´ksze przedsi´wzi´cia, realizowanych jest w Wielkopolsce kilka kolejnych projektów – rozbudowa systemu zaopatrzenia w wod´ Poznania czy zagospodarowanie odpadów
w Lesznie. Opracowywane sà kolejne
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przedsi´wzi´cia. Dla uregulowania gospodarki wodnej Wielkopolski szczególne znaczenie ma planowana budowa sztucznego
zbiornika WielowieÊ Klasztorna. Na niego
przyjdzie jednak jeszcze troch´ poczekaç,
ale w∏aÊnie zakoƒczono budow´ zbiornika
w Starej Wsi na rzece Powie. Oczyszczalni´ Êcieków w ¸´ce Opatowskiej gmina
zbudowa∏a w dwa lata anga˝ujàc niewiele Êrodków w∏asnych. Blisko 99 proc.
kosztów stanowi∏y Êrodki z Unii Europejskiej oraz WFOÂiGW. Takich przyk∏adów
udanego po∏àczenia inicjatywy samorzàdów i naszej pomocy finansowej mo˝na
wskazaç wiele. Fundusz ka˝dego roku dofinansowuje modernizacj´ urzàdzeƒ wodnych i tworzenie zbiorników retencyjnych,
budow´, modernizacj´ i rozbudow´ oczyszczalni Êcieków, realizacj´ zadaƒ z zakresu gospodarki odpadami i przedsi´wzi´cia
chroniàce stan czystoÊci powietrza – poprzez zmian´ paliwa na ekologiczne lub
biomas´ ale tak˝e wiele zadaƒ termomodernizacyjnych. Ârodki finansowe przeznaczane sà równie˝ na realizacj´ przedsi´wzi´ç ma∏ych – jednak dla lokalnych
spo∏ecznoÊci bardzo wa˝nych. Cz´sto
wspomagamy równie˝ ratowanie zabytkowych parków czy nawet jednostkowego
drzewa stanowiàcego pomnik przyrody.
A jakie korzyÊci odnoszà poznaniacy?
Przewrotnie powiem, ˝e wspó∏finansujemy wiele z miejskich „wykopków”, które tak denerwujà zmotoryzowanych. Jednak dla u∏o˝enia miejskich rurociàgów sà
one nieuniknione. Z naszà pomocà powstaje kolektor sanitarny „Gol´cinka”, od
jeziora Rusa∏ka do ul. Koszaliƒskiej, kanalizowane sà osiedla mieszkaniowe na
Strzeszynie oraz odnawiane sà Êródmiejskie rzeki Bogdanka i Wierzbak. W tym roku wspieramy termomodernizacje 17 budynków komunalnych oraz kilku szkó∏
i przedszkoli. Z pomocà WFOÂiGW prowadzone sà prace termomodernizacyjne
w poznaƒskich szpitalach, w kilku montowane sà nowoczesne i ekonomiczne systemy ogrzewania solarnego. Wspomagamy tak˝e termomodernizacje w obiektach

WFOÂiGW przyzna∏ dotacji 2,5 mln z∏
na termomodernizacj´ obiektów Zespo∏u Zak∏adów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp

Fot. Przemys∏aw Gonera (2x)

Oczyszczalni´ Êcieków w ¸´ce Opatowskiej
zbudowano w dwa lata ze Êrodków unijnych
i WFOÂiGW w Poznaniu

nale˝àcych do policji i stra˝y po˝arnej oraz
dofinansowujemy zakup przez nie pojazdów i urzàdzeƒ ratowniczych. Warto te˝
podkreÊliç owocnà wspó∏prac´ z poznaƒskimi uczelniami. Wspieramy finansowo
projekty badawcze, wydawnictwa i konferencje. Do zadaƒ funduszu nale˝y bowiem
tak˝e wspomaganie rozwoju dzia∏alnoÊci
edukacyjnej. Szczególnà popularnoÊcià
cieszà si´ oÊrodki edukacji przyrodniczej,
w których organizowane sà zielone szko∏y.
Dzieci zdobywajà w nich wiedz´ o wielkopolskiej przyrodzie, poznajà jej tajniki oraz
uczà si´ jak jà chroniç. W ostatnich kilku latach powsta∏o, na terenach wa˝nych
z przyrodniczego punktu widzenia, szereg
Êcie˝ek edukacyjnych, na których mo˝liwa jest aktywna nauka przyrody i zjawisk
nas otaczajàcych. Wyposa˝enie tych Êcie˝ek równie˝ wspierane by∏o ze Êrodków
WFOÂiGW. Wspólnie z Urz´dem Marsza∏kowskim dofinansowywany jest te˝
wojewódzki program ratowania drobnej
zwierzyny.
Co mo˝na i co nale˝y jeszcze zrobiç byÊmy mogli si´ radowaç pi´knymi krajobrazami i ˝yç w czystym oraz bezpiecznym Êrodowisku?
Wst´pujàc do Unii zobowiàzaliÊmy si´
osiàgnàç w okreÊlonym czasie unijne
standardy ekologiczne. Chocia˝ w negocjacjach nasz kraj uzyska∏ najd∏u˝sze
okresy przejÊciowe spoÊród wszystkich
nowych cz∏onków, to jednak teraz nadchodzà terminy wywiàzywania si´ z tych
ustaleƒ. W niektórych dziedzinach ju˝ je
osiàgn´liÊmy, w innych musimy jeszcze
sporo zrobiç. Jest w Polsce wielu zaanga˝owanych samorzàdowców i ekologów,
mamy te˝ dobre programy ochrony Êrodowiska, dost´p do unijnych funduszy
oraz przede wszystkim sprawdzony i rzetelny system finansowania przedsi´wzi´ç
ekologicznych, powinniÊmy wi´c z powodzeniem zrealizowaç przedsi´wzi´cia, które poprawià stan Êrodowiska i pozwolà na
zachowanie bezcennych walorów przyrody dla przysz∏ych pokoleƒ.
rozmawia∏a Mariola Zdancewicz
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Prze∏om lat 60-70-tych XX wieku to
narodziny nowego rodzaju chemii –
chemii supramolekularnej.
Twórcy nazwali jà „chemià
ponad czàsteczkami”,
gdy˝ nie zajmuje si´
tworzeniem i badaniem pojedynczych moleku∏, a uk∏adami i procesami, które sk∏adajà si´ minimum z dwóch indywiduów
chemicznych i sà rzàdzone oddzia∏ywaniami mi´dzyczàsteczkowymi. Chemia supramolekularna jest zatem chemià
specyficznie zorganizowanych zbiorów
czàsteczek. Aby w pe∏ni zrozumieç istot´ chemii supramolekularnej nazywanà obecnie chemià „goÊci i gospodarzy”, mo˝emy przyrównaç
jà do zachowania si´ t∏umu
czy rodziny sk∏adajàcej si´ z
ludzi o okreÊlonych cechach.
Z punku widzenia socjologicznego zachowanie tumu,
jego w∏aÊciwoÊci znacznie odbiegajà od zachowania jednostki. Tak te˝
dzieje si´ z czàsteczkami w zbiorach. Cechy jakie nabiera zbiór znacznie ró˝ni si´
od w∏aÊciwoÊci jego sk∏adowych.
Chemia supramolekularna oparta
zw∏aszcza o syntetyczne analogi zwiàzków biologicznych le˝y w zakresie zainteresowaƒ takich dziedzin nauki jak: chemia, biologia, fizyka czy medycyna. CzterdzieÊci lat badaƒ nad zachowaniem zbiorów moleku∏ doprowadzi∏o dzisiaj do tego, ˝e ka˝dy z nas na co dzieƒ spotyka
si´ z osiàgni´ciami tej dziedziny wiedzy
na poziomie molekularnym.
Poznanie zjawisk molekularnych oraz
opanowanie umiej´tnoÊci nanotechnologii umo˝liwi∏o nie tylko wprowadzenie na
rynek leków nowej generacji, cz´sto
w postaci ukrytej, „opakowanej” innà
moleku∏à, ale równie˝ pozwoli∏o na opracowanie nowego typu materia∏ów o specyficznych w∏aÊciwoÊciach. Jajko niespodzianka kupowane w naszych sklepach ∏àczàce walory smakowe,
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trzebuje wykszta∏conych kadr z zakresu
chemii materia∏owej, chemii biologicznej
czy chemii kosmetycznej. Absolwenci
tych kierunków b´dà poszukiwanymi specjalistami w przemyÊle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym
czy elektronicznym opartym
o uk∏ady biologiczne. Bo
przecie˝ od ich umiej´tnoÊci
syntezy nowych funkcjonalnych materia∏ów o okreÊlonych w∏aÊciwoÊciach b´dzie
zale˝a∏ rozwój polskiej gospodarki. Wielotona˝owa synteza oparta
o bogate z∏o˝a surowcowe pozostanie zawsze wa˝nym ogniwem gospodarczym,
jednak obok niej ju˝ dzisiaj wyrastajà zak∏ady produkcyjne, zw∏aszcza farmaceutyczne i kosmetyczne, o bud˝etach przewy˝szajàcych te pierwsze.
Wydzia∏ Chemii Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu dostrzegajàc
nadchodzàce zmiany w strukturze przemys∏u chemicznego XXI wieku poszerzy∏
ofert´ edukacyjnà o nowe specjalnoÊci
w tym: chemi´ materia∏owà, biologicznà
i kosmetycznà. Absolwenci tych specjalnoÊci zapoznajà si´ nie tylko z podstawami chemii w zakresie okreÊlonym w standardach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego ale równie˝ z podstawami dziedzin pokrewnych. Tak przygotowani absolwenci posiadajà nie tylko koniecznà
wiedz´ z zakresu podstawowych technik
chemicznych, ale równie˝ wykazujà si´
specyficznà wiedzà i umiej´tnoÊciami
w zakresie biologii, kosmetologii czy materia∏oznawstwa. Nowe materia∏y o specjalnym zastosowaniu dla piel´gnacji cia∏a, nowe leki, nowe tkaniny czy przedmioty codziennego u˝ytku swój poczàtek
majà zawsze w procesie syntezy chemicznej, bez której nie ma post´pu.
Grzegorz Schroeder

Nowe oblicza

CHEMII
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pyszna czekolada, z ukrytym prezentem
mo˝e byç symbolem dzisiejszej chemii
supramolekularnej. Ukryty we wn´ce
molekularnej, tak jak w czekoladowym
opakowaniu jajka niespodzianki, dobry
lub z∏y sk∏adnik mo˝e byç uwalniany
w naszych organizmach w odpowiednim
czasie i miejscu, spe∏niajàc rol´ selektywnego i wybiórczo dzia∏ajàcego leku.
Ten sam proces wykorzystano do uwalniania substancji zapachowych pod
wp∏ywem temperatury podczas prasowania w nowej generacji Êrodków stosowanych do p∏ukania
tkanin.
Zmieniajàce
si´ oblicze chemii i gwa∏towny
rozwój wiedzy na
styku ró˝nych dziedzin
nauki wymaga zmian w koncepcji
kszta∏cenia uniwersyteckiego. Nowa gospodarka oparta o nanotechnologi´ i chemi´ syntetycznych receptorów po-

Autor jest Dziekanem Wydzia∏u Chemii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
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Êci. Pani Magda wpisa∏a si´ w ten duet
w sposób idealny, a jej uÊmiech na pewno zapami´ta na d∏ugo wielu wielbicieli
jej talentu. Ca∏oÊç przeplatana by∏a piosenkami Wojciecha M∏ynarskiego, których
ponadczasowe teksty sprawiajà, ˝e cz∏owiek zaczyna si´ cz´Êciej zastanawiaç nad
tym, co dzieje si´ dooko∏a, i nie zawsze sà
to refleksje optymistyczne. Choç atmosfera by∏a jak najbardziej wspó∏czesna, a aktorzy w czasie spektaklu sprawnie surfowali nie tylko po Internecie, ale tak˝e po
naszej wyobraêni, to jednak wszystko otacza∏a delikatna mgie∏ka, która sprawia∏a,
˝e nawet ludzie zafascynowanym technikà XXI wieku mogli na nià spojrzeç z pewnym dystansem.
Ale by∏ to wieczór wyjàtkowy, bowiem wspomniane przedstawienie jedynie uÊwietnia∏o wielkà gal´ wr´czenia

Jesieƒ tego roku by∏a dla nas wyjàtkowo ∏askawa w zasadzie a˝ do ostatniego
paêdziernikowego piàtku. Ale jak pi´kna
nie by∏aby pogoda, to ju˝ gdzieÊ w podÊwiadomoÊci pojawiaç si´ zacz´∏a melancholia. Nie inaczej by∏o we wspomniany
piàtkowy wieczór na deskach Teatru Nowego w Poznaniu, kiedy to Magda Umer
i Andrzej Poniedzielski w sztuce Chlip-Hop,
skutecznie przekonywali nas, ˝e m∏odoÊç
to wcale nie sprawa wieku. Zresztà w pe∏ni si´ z nimi zgadzam, patrzàc na gromady sm´tnych i zgorzknia∏ych dwudziestolatków, którzy wyglàdajà tak, jakby listonosz o kilka dni spóêni∏ si´ do nich z emeryturà. Trzeba przyznaç, ˝e pojawienie si´
Andrzeja Poniedzielskiego w jakiejkolwiek
konfiguracji scenicznej zawsze gwarantuje doznania natury filozoficznej. Zresztà
s∏owa p∏ynàce do publicznoÊci w zasadzie
nie pozwalajà reagowaç inaczej.
„Âpiewaç ka˝dy mo˝e, troch´ lepiej
lub troch´ gorzej” – tymi s∏owami Jerzy Sztur swego czasu przekonywa∏ nas do zdecydowanie Êmielszego muzykowania.
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Ostatni ciep∏y wieczór
Podczas spektaklu Chlip-Hop mogliÊmy si´ przekonaç, ˝e Andrzej Poniedzielski potrafi dodaç do s∏ów wspomnianej piosenki jeszcze jednà myÊl,
mianowicie t´, ˝e Êpiewaç mo˝na nie tylko lepiej lub gorzej, ale tak˝e inaczej. Do
tego robi∏ to z wrodzonym sobie wdzi´kiem, stàd ka˝da melodia nagradzana by∏a gromkimi brawami.
Rozpisa∏em si´ o Andrzeju Poniedzielskim, ale wcale nie oznacza to, ˝e zapomnia∏em o Magdzie Umer towarzyszàcej mu w tym przedstawieniu, a od której
w zasadzie powinienem zaczàç. Ale to
profesjonalistka w muzycznym fachu doskonale odnajdujàca si´ w takich nostalgicznych nastrojach. Dlatego prosz´ wybaczyç, ˝e pisze o niej w drugiej kolejno-

w Teatrze Nowym w Poznaniu 13. z kolei Srebrnej Maski, tym razem sezonu
2005-2006. Na poczàtku przedstawiono nam aktorów nominowanych do tej zaszczytnej nagrody. By∏y to panie: Paulina
ChruÊciel, S∏awa KwaÊniewska i Agnieszka Ró˝aƒska, a wÊród panów Aleksander
Machalica. Pod koniec wieczoru okaza∏o
si´, ˝e najszcz´Êliwszà z tego grona
mog∏a byç S∏awa KwaÊniewska, która
zosta∏a laureatkà wy˝ej wspomnianej
nagrody.
Nie wiem, czy nast´pny paêdziernikowy wieczór b´dzie równie ciep∏y jak ten,
ale jednego mo˝emy byç pewni – atmosfera na deskach Teatru Nowego na pewno b´dzie równie goràca.
Andrzej B∏aszczak
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Poznaƒ – the European
Capital of Culture 2016?

YES! TAK!

kultura / culture

Poznaƒ – Europejska
Stolica Kultury 2016?

SZTUKA I KULTURA MIASTA WARTEGO POZNANIA
THE GOOD THINGS ABOUT POZNA¡ CULTURE
Jedno z najstarszych i najwi´kszych miast Polski (aglomeracja 600 tys). Nowoczesny oÊrodek nauki, kultury, gospodarki i handlu. Dynamicznie rozwijajàce si´
europejskie miasto m∏odych ludzi: 130 tys. studentów na 26 wy˝szych uczelniach. Nieomal 2 tys. studentów na uczelniach artystycznych i ponad 2 tys.
uczniów w podstawowych i Êrednich szko∏ach artystycznych. Miasto tradycji,
dziedzictwa kulturowego, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji i rozrywki.
One of the oldest and largest cities in Poland (600 000 inhabitants) as well as the
modern center of education, culture, trade and business. Rapidly growing European city full of young people: 130 000 students in 26 institutions of higher education. Nearly 2000 students at the Academy of Fine Arts and other artistic schools.
City of tradition, cultural heritage, tourism, recreation and entertainment.

POZNA¡ – PONAD TYSIÑC LAT HISTORII
POZNA¡ – OVER A THOUSAND YEARS OF HISTORY
„Ciesz´ si´, ˝e mog´ stanàç na tym miejscu, w poÊrodku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie przed tysiàcem z górà lat zacz´∏y si´ dzieje narodu, paƒstwa i KoÊcio∏a” Jan Pawe∏ II – 20.06.1983 r.
„I am happy that I can stand on the oldest Polish „Piast” ground where one thousand years ago the history of Polish Nation and Polish Church began” John Paul
II – 20.06.1983 r.

MUZEA

MUSEUMS

To ponad 15 muzeów i oddzia∏ów muzealnych, w tym najstarsze Muzeum Narodowe i Muzeum Archeologiczne (2007 r. – 150 rocznica ich powstania) oraz najnowsze Muzeum Bambrów Poznaƒskich, czy sztuki wspó∏czesnej „IF MUZEUM
Inner Spaces”.
It is over 15 museums and its departments including the oldest: the National
Museum and the Archaeological Museum (2007 – the 150th anniversary of its
opening) and the newest ones: Bamberg Settlers Museum, and modern art „IF
MUSEUM Inner Spaces”.
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POZNA¡ – POMNIK HISTORII
POZNA¡ – THE MONUMENT TO HISTORY
Âlady historii sà obecne wsz´dzie: Ostrów Tumski: Archikatedra Êw. Piotra i Paw∏a,
Akademia Lubraƒskiego, Muzeum Archidiecezjalne, liczne wykopaliska, s∏ynny Trakt
Królewsko-Cesarski i wiele innych tj. ponad 450 zarejestrowanych zabytków).
The signs of the history are everywhere here: Ostrów Tumski island, Archicathedral Basilica of St. Peter and St.Paul, Lubraƒski Academy, The Museum of
Archdiocese, numerous excavations, the famous Imperial-Royal Route and many others – over 450 registered monuments.

RATUSZ I JEGO ATRAKCJE
TOWN HALL AND ITS ATTRACTIONS
Miejsce t´tniàce ˝yciem: uroczyste sesje Rady Miasta, Letnie Koncerty Ratuszowe,
Muzeum Historii Miasta Poznania, a nade wszystko s∏ynne poznaƒskie kozio∏ki.
The place where you can feel the rhythm of urban life: ceremonial sessions of the
City Council, Summer Town Hall concerts, The Museum of the History of Poznaƒ,
and the most known and attracting tourists – goats on the top of the tower…

KOCHAMY KINO – 110 LAT KINA
W POZNANIU
WE LOVE CINEMA – 110 YEARS
OF CINEMATOGRAPHY IN POZNA¡
To nie tylko kino z tradycjà i niezwyk∏ymi
projekcjami (Muza, Kino Pa∏acowe w
„Zamku”, multipleksy itd.), ale równie˝
festiwale (Ale Kino!, Off Cinema, Festiwal Kina Amatorskiego Stygmaty) i instytucje kinematograficzne (m.in.TV Studio Filmów Animowanych sp. z o.o.)
It is the cinema network (Muza Cinema,
cinema in the center of culture „Zamek”
and newest ones: Kinepolis, Multikino)
as well as the festivals (Ale Kino!, Off Cinema, The Festival of Cinema for Pleasure Stigmata) and other cinematography institutions (for example TV Studio
of Animated Films).

TRADYCJA I DZIE¡ DZISIEJSZY
TRADITION AND THE PRESENT
Âwi´to narodowe – 11 listopada: Âwi´to Niepodleg∏oÊci. Âwi´to na ulicy Êw. Marcina to radosne Êwi´towanie oraz 700.000 rogali marciƒskich.
Public holiday – 11th november; The Independence Day. Holiday on St. Martin
Street means fun and 700,000 of special cakes called ‘rogal’.

RELIGIA I TRADYCJA
RELIGION AND TRADITION
Wspania∏e i poruszajàce widowiska religijne, jak Misterium M´ki Paƒskiej – najwi´ksze
widowisko pasyjne w Europie, Ekumeniczne Âwi´to Biblii, Dni Tischnerowskie, Lednica – Âwi´to Talentów; procesje, szopki bo˝onarodzeniowe i wiele innych.
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Moving religious events like the Mystery of Christ’s Passion – the biggest passion event
in the whole Europe, the Festival of the Bible, Days of Joseph Tischner, Lednica – the
Festival of Talents, Corpus Christi processions, nativity play and many others.
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Majówka z ksià˝kà od ponad 40 lat oraz
corocznie odbywajàce si´ w „Zamku” targi ksià˝ki – wa˝ne wydarzenie wydawnicze w kraju
The May meeting with a book for over 40
years and book Fair taking place annually in the castle – important publishing
event in Poland.

kultura / culture

SPOTKANIA Z KSIÑ˚KÑ
THE MEETING WITH BOOK

PROMOCJA CZYTELNICTWA
ORAZ OÂRODKI KULTURY
PROMOTION OF READING AND
CENTERS OF CULTURE
Ponad 175 lat Biblioteki Raczyƒskich
oraz organizujàce ˝ycie kulturalne w Poznaniu Centrum Kultury „Zamek” w cesarskim zamku

KULTURA BEZ GRANIC – ZNACZÑCE WYDARZENIA
CULTURE – THERE IS NO LIMIT – MAJOR EVENTS
„TEATR NA ULICY” I SZTUKA S¸OWA
THEATRE ON THE STREET AND THE ART OF WORD

Over 175 years of the Raczyƒki Library
and organizing cultural life in Poznaƒ the
Center of Culture „Zamek” situated in the
old imperial castle.

Mi´dzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” goszczàcy jak dotàd m.in.: Gorana
Bregovica, Leningrad Cowboys, Buena Vista Social Club, Les Arts Sauts, Alberto Iglesias.
„Malta” International Theatre Festival, playing host so far for example: Goran
Bregovic, Leningrad Cowboys, Buena Vista Social Club, Les Arts Sauts, Alberto Iglesias.
Verba Sacra – niespotykany w Polsce Festiwal S∏owa
Verba Sacra – unusual festival of the Art of Word

MUZYKA KLASYCZNA WCIÑ˚ ˚YWA...
THE CLASSICAL MUSIC STILL ALIVE
Mi´dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Najstarszy
na Êwiecie konkurs wiolinistyczny i lutniczy – od 2001 dost´pny szerszej publicznoÊci przez internet.
International Henryk Wieniawski Violin Competition. The world’s oldest violin and
lute competition – since 2001 it has been possible to watch it on the internet.
Festiwal Muzyka Dawna – Persona Grata, Festiwal Barokowych Smyczków i Strun,
Poznaƒski Festiwal Mocartowski Missa Pro Defuncto Wolfgang Amadeo Mozart
The Festival Early Music – Persona Grata, Festival of Baroque Bows and String,
Festival of Mozart’s Music: Missa Pro Defuncto Wolfgang Amadeo Mozart
Oraz skarb poznaƒskiej muzyki dawnej: znakomita Orkiestra Arte dei Suonatori
and the treasure of early music: outstanding Orchestra Arte dei Suonatori

EDUKACJA KULTURALNA – PRAWIE 40 LAT PRO SINFONIKI ORAZ...
CULTURAL EDUCATION – ALMOST 40 YEARS’ HISTORY
OF PRO SINFONIKA AND...
Festiwal Filmów M∏odego Widza, Festiwal Sztuk „Konteksty”, Biennale Sztuki
dla Dzieci, Forum Teatrów Szkolnych, Targi Ksià˝ki dla Dzieci, Kieszeƒ Vincenta, Wakacje z Leonardem, Warsztaty i Biennale Taƒca Wspó∏czesnego, Biennale Fotografii oraz Triennale Rzeêby, a tak˝e ponad 30 lat dzia∏alnoÊci Wydzia∏u
Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pi´knych
Festival of Films for Young People, „Konteksty” Festival, Biennial of Art for Children, The Forum of School Theatres, The Fair of Books for Children, Vincent’s
pocket, Holiday with Leonardo, Workshops and Biennials of Modern Dance, Biennial of Photography and Sculpture, and over 30 years of activity of the Department of Artistic Education at the Academy of Fine Arts.
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POZNA¡SKIE TEATRY – BOGACTWO REPERTUARU I FORM
THE POZNA¡ THEATRES – VARIETY OF REPERTOIRE AND FORMS
Teatry: Polski, najstarszy w Polsce budynek teatru repertuarowego (1875), Muzyczny, Animacji, Ósmego Dnia, „Scena na Pi´trze” Estrady Poznaƒskiej, Nowy,
Wielki, Taƒca - Balet Poznaƒski, RozmaitoÊci (od 2005) oraz Teatr Strefa Ciszy,
Usta Usta, Biuro Podró˝y.
Theatres: The Polski Theatre – the oldest building of theatre showing its repertoire in Poland (1875), The Music Theatre, The Animation Theatre, The Theatre
of the Eighth Day, „Stage on the floor”,The Nowy Theatre, The Stanis∏aw Moniuszko Grand Theatre, The Polish Dance Theatre, Poznaƒ Ballet, The Variety
Theatre (since 2005), The Silent Zone Theatre, “The Travel Agency” Theatre.

MIEJSCA WARTE POZNANIA
PLACES WORTH SEEING
SZTUKA W NOWYCH MIEJSCACH
ART DISPLAYED IN EXTRAODINARY PLACES
Stary Browar – jedyne tego typu centrum handlu i sztuki
w Polsce.
Aula Nowa – otwarcie najnowoczeÊniejszej sali koncertowej w 2006.
Park Sztuki na Cytadeli z rzeêbami Magdaleny Abakanowicz.
The Old Brewery – the unusual center of trade and art
which you cannot find anywhere else.
The new music hall – the opening of the best music hall
in Poland in 2006.
The park of the art on Cytadela with Magdalena Abakanowicz’s display of sculptures.

NOWA JAKOÂå CENTRUM MIASTA
NEW QUALITY OF THE CITY CENTER
Ring Stübbena – rewitalizacja obszarów poprzemys∏owych. Âródka – przywrócenie rzeki miastu.
Ring Stübbena – restoration of post-industrial areas.
Âródka – restoration of the River to Town.

POZNA¡ 2006 – POZOSTA¸O W PAMI¢CI
POZNA¡ 2006 – PRESERVED FOR POSTERITY
„Tu si´ zacz´∏o” widowisko z okazji 50. rocznicy Powstania Poznaƒskiego Izabeli Cywiƒskiej i Jerzego Kaliny oraz „Oratorium 1956” Jana A. P. Kaczmarka.
„It’s all started here” the great performance by Izabela Cywiƒska and Jerzy Kalina commemorating the 50th anniversary of Uprising called Poznaƒ June; Oratorio 1956 by John A.P. Kaczmarek.
„Czas matek” Teatru Ósmego Dnia oraz „Nauka latania” Teatru Strefa Ciszy
„Mothers’ time” in The Theatre of the Eighth Day and „Flying lesson” in The Silent Zone Theatre
Koncerty Lluisa Llacha oraz hip-hopowy m.in. Mezo i Owala
The concerts of Lluis Llach and hip hop music, Mezo and Owal.
Wydarzenie kulturalne roku 2006 – opera Rogera Watersa „Ça Ira”
The great cultural event of 2006 – Roger Water’s opera „Ça Ira”

URZÑD MIASTA POZNANIA
Wydzia∏ Kultury i Sztuki
18

60-967 Poznaƒ, Plac Kolegiacki 17
tel. fax.: 0 61 8 52 46 23, 0 61 8 78 54 55
e-mail: ksz@um.poznan.pl
Dyrektor: W∏odzimierz St. Gorzelaƒczyk
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Publikacje kulinarne cieszà si´ w Polsce od wielu lat nies∏abnàcym zainteresowaniem. Szereg wydawnictw to bestsellery sprzedajàce si´ w wielotysi´cznych nak∏adach wielokrotnie wznawiane. Wychodzàc naprzeciw temu zapotrzebowaniu stworzone zostania forum
dla sprzeda˝y praw autorskich pozycji
kulinarnych, wielonarodowych koedycji i wymiany doÊwiadczeƒ.
Podczas Targów zostanà przyznane nagrody za najlepsze ksià˝ki kulinarne, najlepsze przepisy kuchni domowej, najlepsze produkty kulinarne. B´dzie prezentowana kuchnia
gwiazd (artyÊci, aktorzy, pisarze).
Przed∏u˝eniem imprezy b´dzie sprzeda˝ detaliczna wydawnictw kulinarnych w najwi´kszych sieciach ksi´garskich (500 ksi´garƒ),
po∏àczona z imprezami

kulinarne) i jej przejawach (dom rodzinny, gastronomia, turystyka, imprezy).
Dlatego w Targach udzia∏ zg∏osi∏y firmy
producenckie i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, gminy i regiony z ca∏ej Polski, mistrzowie kulinarni,
znane restauracje i hotele, szko∏y gastronomiczne, bran˝owe stowarzyszenia szefów kuchni, ludowe zespo∏y i kapele. Organizatorzy Targów
w ca∏ym dru-

ksià˝ki / books

Âwiatowe Targi Ksià˝ki Kulinarnej sà
kontynuacjà dorobku oÊmiu Poprzednich
edycji Ogólnopolskich Targów Ksià˝ki Kulinarnej. Tego roku do udzia∏u w nich organizatorzy: wydawnictwa „W kolorach t´czy” i „Panteon” zaprosili przedstawicieli
ca∏ej bran˝y kulinarnej – przedstawicieli
najwi´kszych wydawnictw publikacji kulinarnych z ró˝nych krajów, autorów ksià˝ek i przepisów kulinarnych, fotografików,
grafików, czasopisma kulinarne, wydawców kalendarzy, drukarnie, agencje praw
autorskich i agencje reklamowe itp. Organizatorzy przewidujà, ˝e w targach weêmie udzia∏ oko∏o 100 tys. osób z Polski
i zagranicy. Podczas imprezy bity b´dzie
Kulinarny rekord Guinnessa na najwi´kszà
polskà zup´ Êwiata – 12 000 litrów.
Wielkà atrakcjà Targów b´dà mistrzowie sztuki kulinarnej: Maciej Kuroƒ, Kurt
Scheller, Karol Okrasa, Robert Sowa, Grze-
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Patronat medialny:

WE WROC¸AWIU 17-19 LISTOPADA 2006
gorz Komendarek, Tadeusz Hupa, Andrzej
Piotrowski. Wielkie zainteresowanie i ch´ç
udzia∏u w Targach wykazali uczestnicy
11 Mi´dzynarodowego Forum Przedsi´biorców, które odby∏o si´ we Wroc∏awiu
w dniach 31 maja – 2 czerwca 2006 roku. WÊród sponsorów znaleêli si´ m.in.:
KGHM Polska Miedê, Impel, BOT, PeKaEs
S.A., Lasy Paƒstwowe, Polskie Mi´so. Natomiast patronat nad Targami obj´li: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi Andrzej Lepper, Âwiatowe Forum Mediów Polonijnych, czasopisma „Moje gotowanie” i „Menu smakosza”, Klub Szefów Kuchni.
Tematem przewodnim tegorocznych
Targów b´dzie POLSKA KUCHNIA –
TRADYCJA I WSPÓ¸CZESNOÂå.

towarzyszàcymi (spotkania autorskie
i inne). Przewidywany jest te˝ bogaty
program imprez towarzyszàcych to prezentacja potraw – tzw. sto∏y kulinarne
wydawców, potrawy kuchni regionalnych
regionów, gmin, powiatów i restauracji,
seminaria i warsztaty tematyczne (Polska polityka rolna i spo˝ywcza w Unii
Europejskiej i na rynkach Êwiatowych,
Zawodowe szkolnictwo rolne i gastronomiczne, promocja turystyki poprzez polskà kuchni´, Hity polskiej kuchni), spotkania autorskie, konsultacje i porady kulinarne, wystawy tematyczne, Olimpiada
Wiedzy Kulinarnej. Targi b´dà tak˝e forum kompleksowej prezentacji bran˝y
kulinarnej i spo˝ywczej w ró˝nych postaciach (publikacje, potrawy i produkty

gim pó∏roczu 2006 roku przeprowadzà
szerokà kampani´ reklamowà i promocyjnà wydawnictw i publikacji kulinarnych, produktów i firm producenckich,
mistrzów kulinarnych w Êwiatowych, polonijnych, ogólnopolskich i regionalnych
mediach. Targi to doskona∏a okazja do
promocji polskich produktów i potraw
kulinarnych. B´dziemy promowaç najlepsze polskie marki: Ossolineum, Orbis,
Soko∏ów, Pudliszki, Winiary, Krakus, Wedel, Wyborowa, ˚ubrówka, Tyskie itd.
Chcemy te˝ promowaç polskà gastronomi´, a poprzez nià turystyk´. Szczególnà rol´ majà tutaj do spe∏nienia gospodarstwa agroturystyczne, dynamicznie
rozwijajàce si´ na Êwiecie.
(red)
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Czy na Brackiej cz´sto pada
deszcz?
Dla mnie coraz rzadziej, bo coraz mniej tam bywam. Bracka to
moje miejsce rodzinne i ch´tnie
sp´dza∏bym tam czas, ale tak si´
sk∏ada, ˝e w ostatnich latach jestem latajàcym holendrem i mam
coraz mniej szansy, by sprawdziç, jak wyglàda pogoda na Brackiej. Ale myÊl´, ˝e dla
wszystkich, którzy lubià takie miejsca, jest
tam i troch´ s∏oƒca, i troch´ deszczu.
Marek Grechuta, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnau – te nazwiska wymienia si´
jednym tchem. Ale niestety jedno z nich
jest ju˝ w czarnej ramce.
Nie umiem tak myÊleç, i chyba nigdy
nie b´d´ umia∏. Dla mnie Marek Grechuta
jest postacià inicjacyjnà – kimÊ, kto zmieni∏
moje ˝ycie – i musi minàç du˝o czasu, ˝ebym móg∏ oceniç, co ja sam zdo∏a∏em zrobiç. Natomiast to, co zrobi∏ Marek Grechuta
– i co jest ju˝ zamkni´tym rozdzia∏em – jest
najwi´kszym zdarzeniem w polskiej piosence artystycznej, w polskim – jak to ja czasem mówi´ – màdrym divertimento czyli
w czymÊ, co pozornie jest lekkà muzà, a nie
koniecznie musi byç muzà g∏upkowatà. Mo˝e byç przecie˝ màdrà, pi´knà i wychowujàcà m∏odych ludzi. Sam by∏em kiedyÊ m∏odym ch∏opcem, który zobaczy∏ jego koncert,
i myÊl´, ˝e to zmieni∏o moje ˝ycie. Zatem
prosz´ mi wybaczyç, ale ja takich porównaƒ
absolutnie nie dopuszczam. Jest smutek,
jest ˝al, ale jednoczeÊnie jest nadzieja,
a wr´cz pewnoÊç, ˝e te piosenki przetrwajà
prób´ czasu i ˝e zosta∏ po Marku Grechucie
wspania∏y dorobek.
Czy uwa˝a Pan, ˝e gdyby by∏ wÊród nas,
to paƒska p∏yta z jego muzykà, która nied∏ugo si´ uka˝e, mia∏aby jednak inny
kszta∏t?
To jest bardzo trudne pytanie i niezwykle trudny moment. Nie znam na to odpowiedzi, poniewa˝ koƒczàc t´ p∏yt´, umawia∏em si´ jednoczeÊnie z Panem Markiem
Grechutà i z jego ˝onà na spotkanie, ˝eby
im to zaprezentowaç. O tym, ˝e jest w s∏abym zdrowiu wiedzieliÊmy od dawna, ale
nikt nie przypuszcza∏, ˝e stanie si´ to tak
nagle. Zatem chwila, kiedy musia∏em t´ p∏yt´ koƒczyç, bo tak wynika∏o z terminów, by∏a chwilà zastanowienia si´, czy w ogóle si´
nie wstrzymaç i nie poczekaç. Ale stwierdzi∏em, ˝e skoro tak si´ umówi∏em – i sam
ze sobà, i z autorem – to powinienem jà dokoƒczyç. Czy mia∏aby inny kszta∏t? Nie sà-

Mi∏o, ˝e Pan pyta o nià. Powsta∏a z ch´ci – najproÊciej mówiàc
– utrwalenia tego, co zdarzy∏o si´
napisaç do teatru, dla dzieci lub
umownie dla dzieci, bo literatura
dzieci´ca to cz´sto kamufla˝e
Rozmowa z Grzegorzem Turnauem znacznie powa˝niejszych refleksji.
No i postanowi∏em to zarejestrowaç, ˝eby nie zgin´∏o. Zresztà sam jako
dz´. Wszystko, co zrobiliÊmy, by∏o ju˝ gotodziecko nami´tnie ∏azi∏em do Teatru Grotewe. Pozosta∏y tylko prace typowo techniczska w Krakowie i lubi∏em t´ magi´. A teraz
ne nad tym materia∏em. Dogra∏em po wiapomyÊla∏em, ˝e kiedy ju˝ jestem du˝ym
domoÊci o odejÊciu Pana Marka Grechuty,
ch∏opcem, to mog´ sobie przypomnieç tama raczej uzupe∏ni∏em ten album tylko o jete chwile i zrobiç taki niby teatr na p∏ycie.
den utwór, zresztà równie˝ zaczerpni´ty
Jestem przekonany, ˝e takà muzyk´ mo˝z jego repertuaru. Tak na dobra spraw´ nie
na tworzyç jedynie w Krakowie.
wiem, jaka by by∏a, jest jaka jest. Uka˝e si´
Bardzo niech´tnie odpowiadam na pyw listopadzie.
tania dotyczàce Krakowa jako miejsca, któCzy splendor i liczne nagrody w m∏odym
re jakoÊ niezwykle sprzyja ludziom, bo ja si´
wieku zmieniajà artyst´?
tam urodzi∏em, wychowa∏em i dla mnie jest
Nagroda jest troch´ pomocà, ale i przeto miejsce oczywiste. Nie umiem tego oceszkodà, bo za nagrodà idzie pewien kredyt
niç. Bardzo mo˝liwe, ˝e jest coÊ specyficzzaufania i pytanie – co dalej? Czy ten ktoÊ
nego w atmosferze miasta, w jego trwaniu,
nam jeszcze coÊ poka˝e, czy mo˝e osiàdzie
w ludziach tam mieszkajàcych, co powona laurach? Nagroda mobilizuje, a jednoduje, ˝e sà tam jakieÊ pozytywne wibracje
czeÊnie dostarcza stresu. RzeczywiÊcie, byi dobra energia. Cz´Êciej si´ ludzie czemuÊ
∏em wyró˝niany przez Êrodowisko wielokrotdziwià, cz´Êciej majà dystans do niektórych
nie. Mia∏em sporo powodów do satysfakcji,
spraw, a mo˝e...
ale za ka˝dym razem myÊla∏em o tym, ˝e
A mo˝e sà bardziej wra˝liwi?
jest to kolejny rodzaj balastu. Niewàtpliwie
Mo˝e tak. Zresztà z Krakowem to jest
to wszystko musi mieç jakiÊ wp∏yw na nas.
tak, ˝e wi´kszoÊç wybitnych krakowian, któPochwa∏y nas nie frustrujà, wr´cz odwrotnie
rzy stworzyli powojenny Kraków, to rozbit– radujà, prawda? A fakt, ˝e zosta∏em pokowie z ró˝nych stron Polski. Kraków ich
traktowany mile przez gremia przyznajàce
przyciàgnà∏, ale to nie sà rdzenni krakowiatakie wyró˝nienia, zmobilizowa∏ mnie pozynie, zatem mówienie o tym mieÊcie jako
tywnie. Nigdy nie staram si´ rozbudzaç mio miejscu, które rodzi sprzyjajàcà scenogra∏oÊci w∏asnej ponad miar´ tylko dlatego, ˝e
fi´ dla tworzenia, musi zawieraç Êwiadojestem ˝yczliwie traktowany. Chocia˝ – tak
moÊç obcych wp∏ywów. Zresztà tak jest
jak ka˝dy solista – mam potrzeb´ akceptaw ka˝dej kulturze. Tylko obce wp∏ywy rozcji i aplauzu – to chyba naturalne – a kiedy
sàdnie po∏àczone ze Êrodowiskiem danego
mi si´ to przytrafia, to jest mi lepiej ni˝ wtemiejsca powodujà rzeczy wa˝ne i wartody, kiedy mi si´ nie przytrafia.
Êciowe. Móg∏bym tu oczywiÊcie wymieniaç
Czy poezja i muzyka to w Pana przypadku
list´ „piwniczan”, literatów, poetów, którzy
naczynia po∏àczone?
nie sà z Krakowa, a jednak w∏aÊnie tutaj
Wydaje mi si´, ˝e jest jakaÊ jednoÊç. Czy
osiedli. Wi´c mo˝e to jest odwrotnie, mo˝e
mówimy o sztuce lekkiej, czy te˝ powa˝to Kraków przyciàga zdolnych ludzi.
niejszej to nieistotne. Muzyk te˝ maluje,
O jednym mog´ zapewniç, jestem rówa malarz te˝ pisze. W s∏owie jest muzyka,
nie˝ za tym, by nie przenosiç stolicy do
a w muzyce jest kolor. To sà rzeczy naturalKrakowa.
nie po∏àczone. Muza lekka czyli piosenka,
Obawiam si´, ˝e nam to nie grozi, bo
czyli sztuka estradowa nazywana przez nas
z tego co wiem, obecne w∏adze sà bardzo
rozrywkà, czy te˝ divertimento – co jest ∏adprzywiàzane do miejsca, gdzie sà i skàd
nym s∏owem, dlatego do niego powracam –
sà, i mo˝e nawet okazaç si´, ˝e trzeba b´posiada te˝ te wszystkie cech po∏àczenia,
dzie Kraków ze swojà innoÊcià przenieÊç
wzajemnej inspiracji. Nie znam plastyków,
do innego kraju. Ale myÊl´, ˝e rozbiory
którzy nie s∏uchaliby muzyki i odwrotnie.
nam nie gro˝à.
Ksi´˝yc w misce to p∏yta dla dzieci. Dlarozmawia∏ Andrzej B∏aszczak
czego powsta∏a?

Czy na Brackiej
cz´sto pada deszcz
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Na królewskim wzgórzu, przy wejÊciu do katedry królewskiej, wiszà pot´˝ne koÊci smoka. Zabi∏ go (co potwierdzi∏ ostatnio prof. Maciej Giertych) w roku 700 król Krak, ojciec ksi´˝niczek:
Wandy (tej, co nie chcia∏a Niemca) i czeskiej Libuszy. W Smoczej Jamie powsta∏a zaÊ s∏awna na ca∏à Europ´ karczma,
gdzie w cz´Êci artystycznej serwowano
"plàsy bosych dziewek” (nawiasem mówiàc, to w∏aÊnie w Krakowie, w Piwnicy
pod Baranami odby∏ si´ w 1956 roku
pierwszy w Polsce publiczny striptiz, peep-show wynalaz∏a w 1947 roku krakowianka pani Helena Martini, zaÊ Milosz
Forman re˝yserujàc w 1965 roku pierwszà w socjalistycznej Czechos∏owacji
publicznà rozbierank´, striptizerke, pannà Blank´ sprowadzi∏ skàd? OczywiÊcie
z Krakowa).
Wszystko to sprawia, ˝e krakowianie
czujà si´ szczególnie odpowiedzialni za
kondycj´ moralnà i materialnà ca∏ego naszego plemienia, ba – za prawid∏owoÊç
rozwoju Êwiatowej nauki i kultury (równie˝ politycznej). Praojciec ludzkoÊci,
p. Adam (nazwiska nie znamy), by∏ Polakiem urodzonym pod Wawelem i zachwycajàcym ca∏y Raj krakowskim akcentem (odkry∏ to ju˝ w roku 1650 ks.
Wojciech D´bo∏´cki). Prze∏omowego dla
dziejów ludzkoÊci wynalazku ko∏a dokonano przed ok.3500 laty w Dzia∏oszycach na pó∏noc od Wawelu. NauczyliÊmy ca∏a Polsk´ trudnej sztuki sypania
kopców: sami mamy cztery (Krakusa,
Wandy, KoÊciuszki i Pi∏sudskiego),ale
w ca∏ym kraju usypano ju˝ nast´pne
246).WylansowaliÊmy gry liczbowe
i (w 1891 roku) pi∏k´ no˝nà. Nasze
miasto pierwsze przepowiedzia∏o
(rok 1893) wybór krakowianina na
papie˝a, stworzy∏o podwaliny pod
Uni´ Europejskà (rok 1364,
pierwsza na Starym Kontynencie konferencja pokojowa zwana „Ucztà u Wierzynka”),
wynalaz∏o (córka króla ¸okietka, El˝bieta) perfumy,
uczy∏o Europ´ jedzenia
widelcem a Jankesów
gry w bejzbojl (pierwsza wzmianka o tej
grze studentów
Akademii Kra-

EXTRA
CRACOVIAM
NON EST VITA

kowskiej pochodzi z 1427 roku) i po˝erania hamburgerów, nazywanych u nas
maczankà. UczestniczyliÊmy w wyprawie Kolumba, ˝àdaliÊmy – jako pierwsi
w Europie! – zniesienia tortur i zakazu
palenia na stosie czarownic. To ostatnie
przysz∏o nam ze szczególnym trudem, bo
zawsze kochaliÊmy dobrà rozrywk´. To
u nas narodzi∏ si´ pierwszy polski kabaret, my pierwsi postawiliÊmy (KoÊciuszko) kos´ na sztorc i run´li pod Rac∏awicami na bolszewików, zatrzymaliÊmy
Ziemi´ a ruszyli S∏oƒce (czy te˝ odwrotnie, od czasu wyjazdu z miasta Kopernika nie mo˝emy nigdy zapami´taç), jako
pierwsi skropliliÊmy (Olszewski i Wróblewski) powietrze, wypromowaliÊmy
przywiezionà przez królowà Bon´ w∏oszczyzn´, wynaleêli krajanie chleba
w kromki (w Warszawie mówili póêniej,
˝e kromka krakowska to taka, przez którà widaç Tatry). W Krakowie studiowa∏a
na pierwszej polskiej szkole wy˝szej
pierwsza niewiasta (Nawojka, rodem
z Wielkopolski) i pierwsze w Êwiecie
przysz∏e panie magister farmacji (siostry
– rodzone i zakonne – Studziƒskie),
w Krakowie na Kazimierzu urodzi∏a si´
najbogatsza ongi dama – królowa kosmetyków Helena Rubinstein. To u nas
wyci´to pierwszà rdzennie polskà Êlepà
kiszk´, wykonano pierwsze w tym nieszcz´snym kraju zdj´cie rentgenowskie,
wybudowano pierwszy w Polsce supermarket (Sukiennice), wydrukowano pierwszà ksià˝k´ i pierwszà – niech nam to dobry Bóg odpuÊci – gazet´.
Jako ludzie z natury skromni, mówimy o naszych przewagach rzadko i niech´tnie. Cieszy nas natomiast, gdy zauwa˝ajà je inni. Ma∏o jest np. amerykaƒskich skazaƒców, którzy do swego ostatniego posi∏ku nie ˝àdali by ogórków konserwowych o nazwie „Krakus”. Ma∏o który mieszkaniec Nowego Jorku nie wie, ˝e
tamtejszymi fajermaniami w tragicznym
dniu 11 wrzeÊnia 2001 roku dowodzi∏
oberszprycmajster Steve Krakower!
Kraków to sposób na ˝ycie. To mgie∏ka poezji i g∏´boki ∏yk historii. To sympatia do reszty Êwiata i szeroko otwarta brama. To przesz∏oÊç i przysz∏oÊç, rzadka
gdzie indziej autoironia, uÊmiech, m∏odoÊç i szacunek wy∏àcznie dla prawdziwej sztuki.
Felietonista najwi´kszego (co oczywiste) w Polsce przedwojennego krakowskiego koncernu prasowego IKC
Zygmunt Nowakowski zostawi∏ rodakom
najcenniejszà, jakà zna∏, rad´: EXTRA
CRACOVIAM NON EST VITA – poza Krakowem nie ma ˝ycia.
ÂciÊlej: byç, to ono jest, choçby
w Wielkopolsce. Ale jakie?
Leszek Mazan

felieton / feature

To miasto dziwne, zaczarowane, bijàce do g∏owy jak w´gierskie wino, transportowane znad Dunaju na Wawel. Dawnà, oddalonà zaledwie o 100 km karpackà granic´ Rzeczpospolitej przy dobrej pogodzie widaç z po∏udniowych
okien królewskiego pa∏acu. Z okienek zawieszonej 54 m. nad p∏ytà Rynku izdebki dy˝urnych hejnalistów mariackich widaç zaÊ – ale tylko podczas grania Hejna∏u – ca∏à Polsk´. Na po∏udniu pi´trzà
si´ Tatry. Na Zachodzie dymi Âlàsk. Na
wschodzie, osobliwie póênym wieczorem, b∏yszczà Êwiat∏a koÊcio∏ów Lwowa.
A na pó∏nocy, ta zamglona, cienka. b∏´kitna linia... Tak, tak, to Ba∏tyk.
Lokowany w 1257 roku Kraków funkcj´ stolicy pe∏ni∏ (wg historyków warszawskich) do 8 marca 1596 r .kiedy to
król Zygmunt III Waza za∏adowa∏ pod
Smoczà Jamà na osiem tratew królowà,
fraucymer, etc. i spuÊci∏ to to Wis∏à do
stolicy Mazowsza, w okolice Pa∏acu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Kraków jednak nie utraci∏ sto∏ecznoÊci, Warszawa by∏a i jest
jedynie miastem rezydencjonalnym, drugim przystankiem za W∏oszczowà.
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Dla mnie jest Pan artystà familijnym, i to
w najlepszym tego s∏owa znaczeniu. Czy
postrzega si´ Pan równie˝ w ten sposób?
Niewàtpliwie w tym, co pisz´, rodzina, familia, pewien rodzaj bliskiego mi
grona ludzi zajmuje powa˝ne miejsce.
Nie ukrywam, ˝e wyros∏em w tradycji,
jakà po cz´Êci dyktuje miasto, w którym
si´ wychowa∏em. W przywiàzaniu do tradycji, do wartoÊci podstawowych, i sà
one dla mnie bardzo istotne. Generalnie
pisz´ o Êwiecie, na którym si´ znam. Nie
mam sk∏onnoÊci do poruszania tematów,
które dotykajà absolutu i transcendencji,
poniewa˝ s∏abo si´ w tym czuj´. Moje
piosenki opowiadajà o moich bliskich,
o ulicy. O knajpie, w której bywam.
O zdarzeniach, które prze˝y∏em lub które znam z opowieÊci. S∏owem to wszystko dotyczy Êwiata pod okreÊlonà szerokoÊcià geograficznà, w której ˝yje statystyczny Sikorowski, czy te˝ statystyczny
Jan Nowak. Próbuje dotykaç w tych piosenkach problemów Jana Nowaka, a podejrzewam, ˝e gdyby zapytaç przys∏owiowego Kowalskiego, to w jego ˝yciu
rodzina te˝ b´dzie zajmowa∏a bardzo
istotne miejsce.
„Kiedy do barszczu wpada pierwsza ∏za,
wiem, ˝e to ju˝ na pewno Bo˝e Narodzenie”.
To si´ wià˝e z poprzednià wypowiedzià. Âwi´ta sà manifestacjà tej rodzinnoÊci i okazjà do specyficznej wi´zi. To
te˝ sposobnoÊç do tego, by odrzuciç
sprawy codzienne i siàÊç przy wspólnym
stole. ˚eby podzieliç si´ op∏atkiem, pomyÊleç o tych, którzy sà daleko od nas.
Zatem Êwi´ta sà okazjà do swego rodzaju szczególnych wzruszeƒ, tak˝e i tych
ze ∏zà spadajàcà. Ja na dodatek lansuje
takà opini´, ˝e prawdziwy m´˝czyzna
p∏acze. To, ˝e prawdziwy m´˝czyzna nie
p∏acze, to dla mnie fanfaronada, nic wi´cej. Uwa˝am, ˝e wszyscy ludzie wra˝liwi p∏aczà i nie ma w tym absolutnie nic
wstydliwego. W zwiàzku z tym ∏zy pojawiajà si´ w moich piosenkach doÊç cz´sto. Ale zawsze sà to ∏zy radoÊci. ¸zy pozytywnego wzruszenia: ja nie p∏acz´ wtedy, kiedy jestem z∏y, kiedy jest mi naprawd´ przykro, tylko wtedy... gdy jest
mi dobrze.
Gdy jestem w Krakowie i patrz´ na Piotra Skrzyneckiego skromnie siedzàcego
na ∏aweczce w Rynku, to wiem, ˝e ˝yje
on nadal wÊród nas tak˝e dzi´ki Pana
piosenkom.
W jakiÊ sensie, mo˝e tak. „Piwniczanie” na takie dictum pewnie by si´ troszk´ obruszyli, bo uwa˝ajà, ˝e to im powinien przypaÊç w udziale obowiàzek kultywowania i ocalenia pami´ci o Piotrze.
Tymczasem cz∏owiek spoza kr´gu piwnicznego napisa∏ piosenk´, która jakoÊ
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Na szcz´Êcie
mamy jeszcze
muzyk´
Rozmowa z Andrzejem Sikorowskim

tego Piotra przybli˝a i z którà to piosenkà obje˝d˝am Polsk´. Ale odnosz´ wra˝enie, ˝e Piotr Skrznecki jako postaç kolorowa, barwna, niezwyk∏a by∏ istotny dla
wi´kszoÊci krakowian, bo wprowadza∏ do
naszego ˝ycia to, co jest temu ˝yciu bardzo potrzebne. Szczypt´ szaleƒstwa,
szczypt´ artyzmu, poezji, niezale˝noÊci.
CzegoÊ niepokornego. Inny sposób patrzenia na ˝ycie i na obowiàzki.
To pytanie wià˝e si´ z poprzednim tematem. Czy wyobra˝a Pan sobie tworzenie w innym mieÊcie ni˝ Kraków?
Tak. Ja staram si´ przy ró˝nych okazjach ten Kraków odbràzawiaç, czyniç go
troszk´ mniej pomnikowym. Byç mo˝e
gdybym urodzi∏ si´ w Bia∏ymstoku, to te˝
pisa∏bym takie piosenki. Có˝, mo˝e nie
powsta∏yby utwory, które bezpoÊrednio
Krakowa dotyczà, bo pisa∏bym pewnie
wi´cej o Bia∏ymstoku, ale rodzaj wra˝liwoÊci, z którym cz∏owiek si´ rodzi, wynosi z domu, który potem nabywa w czasie dzieciƒstwa, edukacji nie ma raczej
nic wspólnego z miejscem urodzenia.
Kraków oczywiÊcie przez to, ˝e w cudowny zupe∏nie sposób ocala∏ z wojennej po˝ogi, ˝e zachowa∏ ca∏à struktur´
architektonicznà, ˝e przechowa∏ dusz´
miasta, stwarza niewàtpliwie przyjaznà
atmosfer´ do takich poetyckich uniesieƒ,
ale to nie oznacza wcale, ˝e ka˝dy cz∏owiek urodzony w Krakowie ma automatycznie patent poety i unosi si´ dziesi´ç
centymetrów nad chodnikiem. To tak nie
jest, choç wielu ludzi tak troch´ Kraków
postrzega. Nieraz taka klasyfikacja
wprost, jest dla mnie dra˝niàca. Obserwuj´ cz´sto takie zjawisko, kiedy zjawia∏em si´ na przyk∏ad w Szczecinie czy
w Gdaƒsku, czy w Poznaniu ˝eby zaÊpiewaç coÊ w telewizji, to mog´ byç

niemal pewien, ˝e elementami scenograficznymi, które si´ pojawià w moim
otoczeniu, na pewno b´dà: jakiÊ kawa∏ek starego strychu, jakaÊ szmata, jakaÊ
paj´czyna, jakaÊ... Kraków si´ kojarzy
troch´ z takim nieustajàcym antykwariatem, co jest bardzo mi∏e, ale równoczeÊnie nie do koƒca zgodne z prawdà.
Mo˝e to wynika z tego, ˝e nam, na przyk∏ad ˝yjàcym tu w Poznaniu, brakuje
czegoÊ takiego.
Obcowanie z tym krakowskim splinem pozwala ludziom troszeczk´ w inne
rejony si´ unosiç i zdaj´ sobie z tego
spraw´. Przecie˝ koncertuj´ du˝o poza
Krakowem i wiem, co mówià ludzie, którzy przychodzà do mnie po koncertach.
Mówià, ˝e odetchn´li innym powietrzem,
˝e takiej atmosfery bardzo im brakuje.
˚e ten krakowski klimacik poetycki niestety nie jest obecny w mediach, bo jest
zmarginalizowany. Media w tej chwili nap´dzajà si´ czymÊ troszk´ innym. Wiadomo ˝e ˝yjemy w czasach komercji,
stàd jesteÊmy troszeczk´ niszowi, chocia˝ ja nie przepadam za tym okreÊleniem. Ma ÊwiadomoÊç, ˝e ludzie si´
w cieple tego krakowskiego kominka
grzejà, prawda? I ˝e jest im z tym dobrze. Nie wszystkim oczywiÊcie. Stàd te˝
podzielam opini´, ˝e istnieje taki swoisty
snobizm na Kraków, ale to jest mi∏y snobizm, bo dobrze jest snobowaç si´ na
rzeczy... nie chce teraz chwaliç w∏asnego ogona, ale lepiej snobowaç si´ na rzeczy wartoÊciowej, ni˝ na byle jakiej.
W zasadzie dotknà∏ Pan ju˝ sprawy,
o którà chcia∏em zapytaç, bo ˝yjemy
w czasach, kiedy wielu naszych znajomych posz∏o w biznesy i faktycznie nieraz
trudno si´ nam ju˝ z nimi dogadaç, a z∏o
jest najlepszym newsem i wielu ludzi ju˝
sobie innego Êwiata nie wyobra˝a.
W∏aÊnie to jest pytanie – czy sobie
nie wyobra˝a? Byç mo˝e, ˝e ma Pan racj´, ale mnie to zjawisko bardzo niepokoi. Uwa˝am, ˝e ten wspó∏czesny nasz
Êwiat – mówi´ o Êwiecie naszej technicznej cywilizacji, czyli Êwiecie Europy,
Ameryki Pó∏nocnej – zdà˝a w z∏ym kierunku. On zaczyna coraz mniejszà uwag´ przywiàzywaç do cz∏owieka. Zaczynamy si´ stawaç coraz bardziej przedmiotami w tej uk∏adance. A nie to powinno byç naszym celem. Ja si´ na taki
Êwiat nie godz´!
Na szcz´Êcie mamy jeszcze muzyk´.
Czy muzyka Andrzeja Sikorowskiego daje coÊ wi´cej, ni˝ tylko nadziej´?
JeÊli daje choç odrobin´ nadziei, to
nie Êmia∏bym ˝àdaç od losu nic wi´cej.
Staram si´ wykonywaç moje rzemios∏o
najlepiej, jak umiem. A gdy moje przemyÊlenia trafiajà do ludzi, to bardzo mi∏e.
rozmawia∏ Andrzej B∏aszczak
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poza miejscem zamieszkania jest cz´sto
wygodnym alibi dla unikania obywatelskiego obowiàzku. Walczyç z niebezpiecznym zjawiskiem niekorzystania z demokratycznych praw postanowili poznaƒscy studenci, którzy przed czekajàcymi nas za kilka dni wyborami postanowili zorganizowaç akcj´ „Demokracja to
nie Êciema”.
Nie pomagajà namowy polityków,
mo˝e pomogà kolegów? Z takiego za∏o˝enia wychodzà uczestnicy akcji. Wielu
studentów ma utrudniony dost´p do g∏osowania poprzez sta∏y meldunek w innym miejscu – mówi Mateusz Stró˝yk
Przewodniczàcy Samorzàdu Studenckiego WSL. My stworzyliÊmy akcj´ ponad
podzia∏ami zmierzajàcà do uÊwiadomienia ˝akom jak wa˝ny jest ich udzia∏
w wyborach.

Na terenie czterech poznaƒskich
uczelni stan´∏y urny z has∏em: „Tu nie
zag∏osujesz – jedê do domu”. Akcji towarzyszy∏y wybory najlepszej urny, które w najbli˝szych dniach zostanà rozstrzygni´te. Studenci z Akademii Ekonomicznej wr´czali kolegom s∏ynne z zesz∏orocznej akcji krzy˝yki symbolizujàce
zamiar wzi´cia udzia∏u w wyborach.
„JesteÊmy bardzo zadowoleni z przebiegu akcji. Nasza urna wzbudza∏a zainteresowanie studentów, przez co na pewno wielu z nich zastanowi si´, czy chce,
by o jego przysz∏oÊci zadecydowali inni”
–mówi prezes PRyzmatu – pomys∏odawcy i g∏ównego organizatora akcjiDominika Nockoska.

spo∏eczeƒstwo

Las krzy˝y(ków). Taki cel przyÊwi´ca∏
akcji „Demokracja to nie Êciema”, zainicjowanej przez studentów Studenckiego
Ko∏a Naukowego PRyzmat Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Rzecz nie dotyczy∏a jednak zesz∏otygodniowego Âwi´ta
Zmar∏ych, Chodzi∏o o Êwi´to demokracji.
Demokracji mierzonej w∏aÊnie iloÊcià oddanych glosów-krzy˝yków. Studenci Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, Politechniki Poznaƒskiej oraz Wy˝szej Szko∏y Logistyki
przez kilka dni namawiali ˝aków do wzi´cia udzia∏u w wyborach.
W Polsce ch´tnych do udzia∏u w wyborach jest coraz mniej. Zarówno tych
prezydenckich, parlamentarnych, jak i samorzàdowych. Sporà grup´ polskich leni
wyborczych stanowià niestety studenci,
dla których przebywanie na uczelniach,
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Tak wi´c studenci – jedêcie do domu g∏osowaç. Krzy˝yk na drog´!

STUDENCKA
DEMOKRACJA

MEDIA RELATIONS
Dominika Nockoska, Wojciech Zalewski
Akademia Ekonomiczna
Wy˝sza Szko∏a Logistyki
trin2001@wp.pl
wojciech.zalewsk@wsl.com.pl
tel. 603 692 995
tel. 602 196 411
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Powracajàc myÊlami do niezapomnianego koncertu The Rolling Stones
na Stadionie Âlàskim w Chorzowie, który mia∏ miejsce 14 sierpnia 1998 roku,
zaczà∏em si´ zastanawiaç nad kondycjà
Êwiatowej muzyki rockowej, a szczególnie nad kondycjà zespo∏ów, bo to przecie˝ w∏aÊnie one tworzà ten najciekawszy smaczek ca∏ego zjawiska.
A chyba czas ju˝ najwy˝szy na takà
refleksj´, bowiem mimo i˝ na Êwiatowym firmamencie raz po raz zaczynajà
b∏yszczeç pojedyncze gwiazdy wokalistek, czy te˝ wokalistów, trudno jest
wypatrzyç nowà, jasno Êwiecàcà konstelacj´, którà przypisalibyÊmy konkretnej kapeli.
Ale jest nadzieja, na zachodzie renesans muzyki rockowej jest ju˝ mocno widoczny. Powstaje sporo zespo∏ów
grajàcych z niez∏ym „wykopem”, tyle ˝e
jak na razie trudno wÊród nich dostrzec
grup´, która by zdecydowanie wybija∏a
si´ ponad przeci´tnoÊç. Prawda, ˝e niektóre pojedyncze utwory sà ca∏kiem
niez∏e i s∏ucha si´ ich z zainteresowaniem, ale marzy mi si´ moment, kiedy
ju˝ pierwsze takty rzucà mnie na kolana i pozostan´ w tej pozycji na kilka lat.
Pewnie, ˝e takie objawienia zdarzajà
si´ nie co dzieƒ i trzeba sporo cierpliwoÊci, ˝eby prze˝yç takie oczarowanie,
jak choçby wtedy, gdy niespodziewanie
do d˝ungli (Welkome to the Jungle) zaprosili nas Slash, Axl Rose oraz pozostali kompani z Guns & Roses. To by∏a
niez∏a zabawa i potem wielu z nas z radoÊcià pozosta∏o w tej d˝ungli na wiele, wiele sezonów.
Dzieje muzyki to swego rodzaju sinusoida i myÊl´, ˝e teraz obserwujemy
ten odcinek wznoszàcy, bo sam fakt, ˝e
rock si´ odradza i na nowo zyskuje rzesze fanów, potwierdza t´ teori´, a do tego pozwala przypuszczaç, ˝e wraz z jego renesansem wielkie indywidualnoÊci
stojà u wrót do s∏awy.
Kilka tygodni temu agencje Êwiatowe donios∏y, ˝e Keith Ritchards spad∏
z palmy podczas wakacji na Fid˝i i pot∏uk∏ si´. W tym momencie sporo ludzi
zamar∏o. Na szcz´Êcie zaraz potem dowiedzieliÊmy si´, ˝e legendarny Stones
opuÊci∏ klinik´ o w∏asnych si∏ach i nic
mu nie grozi. Ale... ale ju˝ po kilku
dniach okaza∏o si´, ˝e optymizm by∏
przedwczesny. Tourne po Europie zosta∏o jednak przesuni´te i spotkamy si´
dopiero we wrzeÊniu, a i ten termin zosta∏ póêniej odwo∏any.
A pami´tacie Paƒstwo, co wydarzy∏o si´ przed koncertami w roku 1998?
Wtedy Keith Rithards spad∏ z drabiny
w swojej bibliotece. JakieÊ fatum?

24

Podczas wyst´pu na Stadionie Âlàskim sta∏em dos∏ownie kilka metrów od
niego. Charakterystyczna luzacka sylwetka w d∏ugim rozwianym p∏aszczu narzuconym na ramiona, nieod∏àczny papieros, no i ta niezwyk∏a twarz. Twarz,
która niejednemu malarzowi mog∏aby pos∏u˝yç jako studium do miliona portretów.

legendarny – mia∏ miejsce 16 marca
1967 roku w Warszawie, drugi w∏aÊnie
na Stadionie Âlàskim w Chorzowie
14 sierpnia 1998 roku. A nast´pny?
Na razie czekamy na termin!
Nie tak dawno dos∏ownie otarli si´
o nasz kraj, kiedy zagrali na Letenskich
Sadach w Pradze. Sporo naszych ro-

Zmiana warty?
No có˝, lata ostrego ˝ycia i muzykowania da∏y o sobie znaç, zresztà widaç to nie tylko po nim, bo ca∏a czwórka to doÊç osobliwe towarzystwo. Jednak nie ma si´ co dziwiç, panowie
mocno „pracowali” na swój wyglàd. Tyle, ˝e szcz´Êcliwie – pomimo korzystania z wszelkich uciech ˝ycia – znajdowali zawsze czas na tworzenia muzyki
i trzeba przyznaç, ˝e choç z poziomem
bywa∏o ró˝nie, to jednak po okresach
o nieco mniejszej lotnoÊci zawsze udawa∏o im si´ powróciç na top.
Ale przecie˝ pomimo naszej mi∏oÊci
do nich mamy ÊwiadomoÊç, ˝e to ju˝
klasyka i zmiana warty jest oczywista.
Zaczynajàc pisaç ten artyku∏ nie
myÊla∏em, ˝e poÊwi´c´ Stonsom
a˝ tyle miejsca, choç skoro tak
wielka legenda pomimo perturbacji pojawi si´ – byç mo˝e
– po raz kolejny na koncercie
w naszym kraju, to jak˝e nie
wspomnieç o nich.
To ju˝ by∏by ich trzeci wyst´p Polsce. Pierwszy – dziÊ ju˝

daków wybra∏o si´ wtedy do stolicy
Czech, by prze˝yç coÊ niezwyk∏ego,
i nie zawiedli si´. Rozmawia∏em potem
z tymi, którzy pojechali w ostatniej
chwili i nie dostali si´ na koncert. O dziwo nie byli rozczarowani, bowiem podczas wyst´pu bawi∏a si´ dos∏ownie
ca∏a lewobrze˝na Praga. Na ulicach
wstrzymany by∏ ruch, a ludzie taƒczyli
na jezdniach.
Kiedy trwa∏a ta w∏aÊnie trasa koncertowa, agencje zapowiada∏y, ˝e to ju˝
raczej ostatnie tourne, ˝e (I cant get no)
Satisfacion nie pop∏ynie ju˝ wi´cej nad
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w modzie, jak i w muzyce, co jakiÊ czas
trzeba pozmieniaç wszystko tylko po to,
by w koƒcu powróciç do tych form, które wiod∏y prym kilkanaÊcie, czy wr´cz
kilkadziesiàt lat temu. OczywiÊcie nie
sprowadza si´ to jedynie do beznami´tnego naÊladowania tego, co fascynowa∏o ludzi kiedyÊ. Bo przeobra˝ajàcy si´
Êwiat, up∏ywajàcy czas w sposób naturalny wplatajà nowe treÊci do starych,
dobrych wzorów i w∏aÊnie The Rolling

Stones jest tego wyÊmienitym przyk∏adem. Po latach mniej lub bardziej udanych eksperymentów w nowych utworach ponownie pojawi∏y si´ stare brzmienia, tyle ˝e kilka rzeczy – jak sposób
aran˝owania – jest ju˝ rodem z prze∏omu wieków. A na koncertach wielkiego
zespo∏u – choç komuÊ mog∏oby wydawaç si´ to dziwne – zdecydowanie przewa˝a m∏odzie˝, która przecie˝ nie wychowa∏a si´ na Brown Sugar czy wspomnianym Satisfacion. Warto mieç ÊwiadomoÊç, ˝e to nie tylko czar Stonsów powoduje, i˝ identyfikujà si´ z tà muzykà,
uwodzi ich magia rocka. Prostego, mocnego brzmienia, pozbawionego zb´dnych
ozdobników. Brzmienia, gdzie liczy si´
prosta fraza po∏àczona cz´sto z piorunujàcym „wykopem”.
Bo choç pewnie wielu ludziom w tym
kraju si´ to nie podoba, to jak ju˝ wspomnia∏em na poczàtku, taki rodzaj grania
wróci∏ na Êwiecie do ∏ask i stoi ju˝ u naszych bram!
Ale jaki ma to zwiàzek z oczekiwaniem i nadziejà na wielkà, nowà muzycznà konstelacj´? Otó˝ Êwiatowe
przyk∏ady dowodzà, ˝e najd∏u˝ej Êwietnà kondycj´ potrafià zachowaç w∏aÊnie
wykonawcy rockowi. W jakiÊ niepoj´ty
sposób to artyÊci tego gatunku zdo∏ali
przetrwaç, mimo i˝ w ciàgu wielu ostatnich lat zaszczepiano nam przeró˝ne
gatunki muzyczne. Âwiat w tym czasie
dos∏ownie zala∏y setki m∏odych gwiazdeczek, a prezenterzy radiowi i telewizyjni dos∏ownie zach∏ystywali si´,
chwalàc niebywa∏y kunszt i ponad normalne uzdolnienia. Jednak mimo tych
wysi∏ków gwiazdeczki w takim samym
tempie w jakim zdo∏a∏y rozb∏ysnàç, poza kilkoma wyjàtkami, nadspodziewanie szybko zgas∏y i s∏uch po nich zaginà∏. Móg∏by ktoÊ powiedzieç, ˝e przecie˝ to jedynie efekt tej sinusoidy, o której wspomnia∏em. Tak, ale w przypadku powrotu do ∏ask rocka nast´puje budowanie nowego na bazie tego muzycznego przes∏ania, które mimo up∏ywu lat nigdy nie znik∏o z horyzontu. Do
tego uwa˝am, i˝ ogromne, zrodzone
z buntu przemiany w obyczajowoÊci
w szeroko rozumianej sztuce prze∏omu
lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych
ubieg∏ego wieku spowodowa∏y, ˝e równie˝ w muzyce powsta∏y tak silne podwaliny, i˝ jest teraz do czego powracaç.
Jest z czego czerpaç.
Zatem có˝, spotkajmy si´ na wyst´pie nieÊmiertelnych The Rolling Stones,
ale wychodzàc ju˝ z koncertu, zerknijmy w niebo, mo˝e gdzieÊ wÊród miliardów gwiazd zobaczymy ju˝ nowy blask.
Andrzej B∏aszczak

muzyka / music

falujàcym t∏umem, ale na szcz´Êcie
przewidywania nie sprawdzi∏y si´.
Tego roku tak˝e mówi si´, ˝e to ju˝
po˝egnanie z estradami Êwiata. Byç mo˝e i tym razem przewidywania zawiodà,
ale przecie˝ trzeba mieç ÊwiadomoÊç,
˝e te toczàce si´ kamienie ∏omoczà ju˝
tyle lat, ˝e w koƒcu... i to tym wi´kszy
powód, by pos∏uchaç ich na ˝ywo.
Âwiat co prawda przeobra˝a si´
i nie jest to nic nowego, jednak tak
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Ch∏op t∏uk∏ bab´ systematycznie, ale na trzeêwo, bo po wypiciu to
grzech, wi´c bezstronny dziennikarz
pyta∏ go o racje, w imi´ których trzepie bab´, pyta∏ zresztà obie strony, symetrycznie. „Co stoi za paƒskim tak
stanowczym zachowaniem wobec
ma∏˝onki?” „Czy nie sàdzi pani, ˝e
gdyby si´ nie wyrywa∏a, mà˝ by∏by ∏agodniejszy?”...
BezstronnoÊç i obiektywizm, a
zw∏aszcza rzetelnoÊç, nie zwalniajà od
ocen i nie wy∏àczajà zdrowego rozsàdku. W relacji ofiara-oprawca nie
ma zaÊ ˝adnej symetrii. Zwyk∏a przyzwoitoÊç nakazuje najpierw ujàç si´ za
ofiarà, dopiero potem filozofowaç. Podobnie jest z relacjà silny-s∏aby, kiedy
ma w niej miejsce konflikt.
Reakcje na konflikt wokó∏ lotniska
w poznaƒskich Krzesinach, gdzie docelowo znajdzie si´ najwi´ksza wojskowa baza lotnicza NATO w Europie
Ârodkowo-Wschodniej z 32 samolotami F-16, po prostu zadziwiajà. Zamiast spontanicznego, wydawa∏oby
si´ naturalnego, odruchu solidarnoÊci
z pokrzywdzonymi ludêmi, za których
p∏otami ta baza wyros∏a w 2-3 lata –
jest podejrzliwoÊç, zawiÊç
i niech´ç. Pisz´ o reakcji
pierwszej, ˝ywio∏owej, przed
mierzeniem i wa˝eniem racji, w koƒcu tym zajmuje si´
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sàd: z jednej strony blisko tysiàc mieszkaƒców Marlewa, cz´sto ludzi starszych i niezbyt zasobnych. Z drugiej –
armia, której fundn´liÊmy w∏aÊnie kilkadziesiàt samolotów po czterdzieÊci
melonów baksów sztuka, paƒstwo
polskie i najwi´kszy sojusz wojskowy
Êwiata. WartoÊç ca∏ej imprezy to kilka
miliardów baksów... Wra˝liwoÊç oznacza∏aby odruch solidarnoÊci ze s∏abszym. Ale nie w naszym mieÊcie. I to
jest to, czego w nim tak nie cierpi´ –
poznaƒska pogardliwa niech´ç do
s∏abszych, a jednoczeÊnie pokorna uleg∏oÊç wobec w∏adzy albo si∏y.... I podejrzliwoÊç wobec tych, którzy si´ wychylajà, bo im o coÊ chodzi.
Si∏a w∏adzy i armii zaczyna si´ od
przewagi informacyjnej. Powinni ju˝
zap∏aciç tyle odszkodowaƒ (a docelowo znacznie wi´cej), ile kasy w∏o˝yli
w to lotnisko, bo taki jest cywilizowany standard – wyrównywanie spowodowanych strat. Ale to obna˝y∏oby
bezsens lokalizacji bazy na terenie blisko 800 tysi´cznej aglomeracji. Nie
p∏acà wi´c wcale, a w mediach, za
pomocà k∏amstw i manipulacji, próbujà obcià˝yç „winà” mieszkaƒców.

Lista fa∏szów jest d∏uga. Pierwszy,
˝e lotnisko by∏o zawsze, a osiedle „czasami” – kiedy historia bieg∏a na odwrót. Poczàtki Marlewa to wczesne lata 30-te, lotnisko wojskowe budowano w 50-tych, tylko w czasie wojny by∏a tam fabryka Focke Wulfa z pasem
startowym, zniszczona przez Rosjan.
Baza lotnicza dzia∏a∏a intensywnie
w latach 60 i 70 (wi´c ukamienujmy
dzisiejszych spadkobierców ówczesnych mieszkaƒców, bo za ci´˝kiej komuny tamci nie protestowali). W latach 80. baza zamiera∏a, a w 2000 r.
nawet rozwiàzano jednostk´ lotniczà.
W planie zagospodarowania z 1994 r.
na Krzesinach mia∏o byç lotnisko cywilne ze strefà intensywnego rozwoju
gospodarczego. Do roku 2002 w∏adza
wydawa∏a wi´c pozwolenia na budow´ gwarantujàc, ˝e teren znajduje si´
poza strefà ucià˝liwoÊci akustycznej
lotniska... Trzask prask, czary mary,
cztery lata i wszystko jest inaczej...
Marlewo zginie, wymrze albo zostanie wysiedlone. A Poznaƒ? Poznaƒ
si´ ocknie, kiedy supermaszyna F-16
zwali si´ na miasto. Albo jak spadnie
wartoÊç cha∏up w Poznaniu, a inwestorzy bedà olewaç miasto
po∏o˝one przy najwi´kszej
bazie lotniczej. W przeciwieƒstwie do terrorystów.
Lech Mergler

NALOT F-16
na POZNA¡
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Ferrari to marka, a Porsche to kszta∏t.
Stwierdzenie znane od dawna i w niezwykle trafny sposób okreÊla te dwie sportowe
marki. Obserwujàc, jak na przestrzeni lat
przekszta∏ca∏o si´ nadwozie Porsche, mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e filozofi´: „Jak
wszystko zmieniç ˝eby jak najmniej zmieniç” styliÊci tej marki zg∏´bili w sposób absolutny. To troch´ jak zabawa z plastelinowym modelem. Ca∏oÊç co prawda sukcesywnie ulega rozciàganiu, poszerzeniu, ale
kszta∏t auta nie zmienia si´ od roku 1948,
kiedy to zadebiutowa∏ pierwszy model. Jedyna rewolucja, niewidoczna z zewnàtrz,
to zarzucenie koncepcji ch∏odzenia silnika
powietrzem. Ale wtedy od razu do pracy
przystàpili akustycy i gang motoru nadal
przypomina dawne brzmienie.
Trzeba jednak powiedzieç, ˝e by∏
w historii firmy okres, kiedy do produkcji
wesz∏y samochody z klasycznym nap´dem, silnik z przodu, nap´d na tylne ko∏a. W tym czasie powsta∏y modele: 924,
944 i 928. Jednak na tym si´ skoƒczy∏o,
a silnik pow´drowa∏ z powrotem na ty∏
pojazdu, i tak ju˝ pozosta∏o.
DziÊ królujà trzy modele: nieÊmiertelny 911, Boxter i wywodzàcy si´ z niego
Cayman. OczywiÊcie do wyboru mamy
tak˝e wiele odmian silnikowych, zatem
ka˝dy fan tej marki, dysponujàcy odpowiednià sakiewkà, bez trudu mo˝e znaleêç coÊ dla siebie.
Jeszcze jedna uwaga. W ofercie fabryki ze Studttgartu znajduje si´ Porsche
Carrera GT, ale to ju˝ auto o potwornej sile – przekraczajàcej 600 KM – i produkowane w Êladowych iloÊciach.
W Polsce z roku na rok wzrasta liczba
posiadaczy tych samochodów, a najwi´ksi fani marki skupieni sà w Polskim Clubie
Porsche. WaÊnie dla nich, w dniach 29-30 wrzeÊnia zorganizowano spotkanie
w Poznaniu. A miejsce to idealne, choçby
ze wzgl´du na bliskoÊç Toru Poznaƒ.
Oto, co na temat imprezy powiedzia∏
g∏ówny animator tego zlotu, wielokrotny
wyÊcigowy Mistrz Polski, a obecnie cz∏onek Zarzàdu Automobilklubu Wielkopolskiego i mena˝er sportowy Porsche Club

moto

„Toru Poznaƒ”, którego rekord 1.40.44
min. przetrwa∏ 25 lat! I mimo i˝ technika
posz∏a bardzo mocno do przodu, nadal jest
to trudny do pokonania wynik na odcinku
4083 m, bo tyle liczy nasz tor. No i ta
wspomniana kariera wyÊcigowa nierozerwalnie zwiàzana z Porsche spowodowa∏a, ˝e obecnie jako mena˝er sportowy Porsche Club Poland organizuj´ zloty posiadaczy i fascynatów tej marki. Pomaga mi
w tym doÊwiadczenie z ró˝nych imprez,

M¢SKA ZABAWA
Poland – Ryszard Kopczyk: – Porsche to
magia, to samochód kultowy. Z drugiej
strony to bardzo m´ski pojazd. OczywiÊcie zdarzajà si´ kobiety, które fascynuje
ta marka, nie mniej jednak auto uchodzi
za typowo m´skie.
To jedne z tych samochodów, których
wartoÊç jest niezmiennie wysoka i to bez
wzgl´du na wiek. Najstarsze modele dla
kolekcjonerów sà niezwyk∏à gratkà. Odrestaurowanie takiego auta to spore pieniàdze, a ci pasjonaci cz´sto przez wiele lat,
i to niekiedy sporym wysi∏kiem, krok po
kroku dopieszczajà te maszyny.
Moja kariera zawodnicza tak si´ potoczy∏a, ˝e jednà z g∏ównych ról, odegra∏
w niej samochód Porsche. Jak ju˝ wspomnia∏em, to auto wyjàtkowe i kiedy cz∏owiek zacznie nim jeêdziç – kupi je bàdê
ma mo˝liwoÊç je˝d˝enia którymÊ z modeli – to na swój sposób wià˝e si´ z tà marka na ca∏e ˝ycie. Najwi´ksze sukcesy odnios∏em startujàc w wyÊcigach, choç bra∏em udzia∏ tak˝e w rajdach. Jednak to wyÊcigi przynios∏y mi najwi´cej chwa∏y i kilka tytu∏ów Mistrza Polski. Na ówczesne
czasy auto, którym startowa∏em, by∏o fantastyczne. Silnik o mocy 450 KM dawa∏
przyspieszenie poni˝ej 3 sekund do 100
km/godz.! Przygotowane specjalnie do 24-godzinnego wyÊcigu Le Mans. Stàd moje
rekordy toru w Toruniu, „Toru Kielce” czy

które przygotowywa∏em. Klub istnieje od
oko∏o 4 lat. Jednak ten zlot by∏ siódmym
z kolei, bowiem odbywa si´ zawsze z tzw.
Akademià Bezpiecznej Jazdy. Na tego typu zloty do Poznania wszyscy ch´tnie
przyje˝d˝ajà, bowiem jesteÊmy jedynym
Automobilklubem, który posiada w∏asny
tor wyÊcigowy. To jeden z atutów pozwalajàcych nam myÊleç perspektywicznie
i w przysz∏oÊci b´dzie to impreza mi´dzynarodowa. W przysz∏ym roku planujemy
dwa, albo nawet trzy takie zloty i wtedy na
pewno b´dà ju˝ zawodnicy z innych
paƒstw. Jest szansa, ˝e ujrzymy auta z tej
„najwy˝szej pó∏ki”, i to zarówno najnowsze, jak i najstarsze. Ale jeszcze raz musz´
wróç do tego, co powiedzia∏em. Otó˝ posiadanie toru wyÊcigowego pozwala nam
myÊleç o imprezach o zasi´gu europejskim. Zresztà na Êwiecie takie imprezy sà
organizowane i jestem przekonany, ˝e i Poznaƒ zostanie wpisany do kalendarza tego
typu zawodów. Zresztà to doskona∏a promocja dla miasta. Na torze jest jeszcze
nieco do zrobienia, jak choçby kwestia zabezpieczeƒ, monitorowania toru, ale jestem przekonany, ˝e i te zaleg∏oÊci zostanà nadrobione. MyÊl´, ˝e tak˝e rozwój Porsche Club Poland przyczyni si´ w pewien
sposób do ogólnego rozkwitu idei motoryzacyjnej w Poznaniu.
Andrzej B∏aszczak
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ROZK¸AD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2006-07 – BOWIÑZUJE OD 29 PAèDZIERNIKA
ODLOTY Z POZNANIA
DO

WYLOT PRZYLOT

Warszawa

* Uwaga – rejs FR1975
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006
** Uwaga – rejs FR2337
nie operuje w poniedzia∏k
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006
*** do 11 XI 2006
**** od 18 XI 2006
***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006***
– do 11 XI 2006

05.50
05.55
09.05
09.05
10.30
12.25
13.25
18.05
Frankfurt
07.40
12.35
Monachium 07.00
12.55
17.05
18.50
Kopenhaga 14.05
Dublin
10.40
20.30
20.20
20.40
10.05
Londyn Luton 11.35
17.10
18.20
Londyn Stan. 16.05
15.55
Liverpool
14.45
15.05
15.40

06.50
06.45
10.05
10.05
11.30
13.25
14.25
19.05
09.35
14.30
08.45
14.25
18.35
20.35
15.15
12.20
22.10
22.10
22.30
11.55
12.35
18.10
19.20
17.05
16.55
16.10
16.30
17.05

NR LOTU

SAMOLOT

LO3942
AT7
LO3942
E70
LO3958
AT7
LO3958
AT5
LO3946
J32
LO3948
AT5
LO3944
AT5
LO3950
AT5
LO401 / LH2281 AT5
LO363 / LH2275 AT5
LO369 / LH227
AT5
LH3171 / LO5367 DH4
LH3169 / LO5369 DH4
LO371 / LH2237 AT5
SK1756
DH4
EI365
320
EI365
320
FR1975 *
738
FR1975
738
FR1975
738
W6 509
320
W6 509
320
W6 509
320
FR2337 **
738
FR2337
738
FR9629 *****
738
FR9629 ***
738
FR9629 ****
738

CZ¢STOTLOWOÂå
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
-

PRZYLOTY DO POZNANIA
Warszawa

* Uwaga – rejs FR1974
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006
** Uwaga – rejs FR2336
nie operuje w poniedzia∏ki
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006
*** do 11 XI 2006
**** od 18 XI 2006
***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006

ObjaÊnienia kodów
i symboli:
AT5 – ATR 42-500
EI – Aer Lingus
AT7 – ATR 72-200
FR – Ryanair
DH4 – Dash 8 Q-400
LH – Lufthansa
E70 – Embraer E-170
LO – LOT
J32 – Jetstream J-32
SK – SAS
320 – Airbus A-320
W6 – Wizzair
738 – Boeing 737-800

07.35
07.35
08.45
10.55
16.35
19.50
22.45
22.45
Frankfurt
10.25
16.00
Monachium 09.30
10.55
15.05
21.20
Kopenhaga 12.30
Dublin
06.20
16.10
16.15
16.35
06.00
Londyn Luton 08.00
13.35
14.45
Londyn Stan. 12.40
12.30
Liverpool
11.05
11.25
12.00

08.40
08.40
09.50
12.00
17.40
20.55
23.50
23.35
12.20
17.55
11.25
12.25
16.35
23.10
13.40
09.55
19.45
19.55
20.15
09.40
11.05
16.40
17.50
15.40
15.30
14.20
14.40
15.15

LO3957
AT7
LO3957
AT5
LO3945
J32
LO3947
AT5
LO3949
AT5
LO3955
AT5
LO3941
AT7
LO3941
E70
LO402 / LH2280 AT5
LO364 / LH2274 AT5
LO370 / LH2270 AT5
LH3170 / LO5368 DH4
LH3168 / LO5370 DH4
LO372 / LH2236 AT5
SK1755
DH4
EI364
320
EI364
320
FR1974 *
738
FR1974
738
FR1974
738
W6 510
320
W6 510
320
W6 510
320
FR2336 **
738
FR2336
738
FR9628 *****
738
FR9628 ***
738
FR9628 ****
738

• Najlepsze ceny
• Bogactwo wra˝eƒ kulinarnych
• Luksusowe pokoje i apartamenty
• Nowoczesne sale konferencyjne
BARANOWO
62-081 Przeêmierowo
tel. 061 814 27 51, fax 061 814 16 85
e-mail:recepcja@hoteledison.com.pl
http://www.hoteledison.com.pl
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Hotel HP Park*** Poznań
Pozna
ul. abpa. A. Baraniaka 77
61-131 Poznań
Pozna
tel.: +48 61 87 41 100
tel.: +48 61 87 41 200
e-mail: hppoznan@beph.pl
www.HotelePark.pl

WHEN IN NEED
Police
Ambulance
Fire brigade
Weather forecast
Yellow pages
Local operators
International operators
Time
International Area Codes
Trunk Area Codes
Radio Taxi
061
061
061
061

11

822
822
851
821

PUBLIC TRANSPORTATION
Central Bus Station:
Poznaƒ, 17 Towarowa St.,
tel. 061 833 15 11
Train information:
international connections
locai connections
tel. 94 36, 061 863 38 15
tel. 863 38 15 14
Bus information:
tel. 061 664 25 25
Fly information:
0801 30 09 52, 0801 30 09 53
061 858 55 00, 061 847 24 83

RENT-A-CAR
HOTEL POZNA¡ – 1 W∏. Andersa Sq.,
tel. 061 853 17 02;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 4 pm.,
Saturday 10 am – 2 pm.
Sunday only on request
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Stanis∏aw Nagórski & Synowie
¸´czyca k. Poznania, 33/28 Pó∏nocna St.
tel./fax 061 810 65 83

Restauracja
Piwnica Murna
3A Murna St.
tel. 061 851 86 64

RESTAURANTS

HOTELS

Restauracja Magdy Gessler
94 Stary Rynek
tel.061 855 33 58
fax 061 855 33 47

Hotel Edison
Baranowo, Przeêmierowo
061 814 27 51, fax 061 814 16 85
www.hoteledison.com.pl

AUTO SERVICE
997
999
998
92 21
89 13
90 59
99 51
92 26
95 70
95 70
22 22
23 33
55 15
62 16

Poznaƒ, ¸awica APT, 285 Bukowska St.
tel. 061 868 41 77;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 6 pm.,
Saturday, Sunday only on request
e-mail: poznan@herz.com.pl

Restauracja Piano Bar
& Browar Pub
S∏odownia
Poznaƒ, 42 Pó∏wiejska St.
tel./fax 061 859 65 70 Stary Browar

Salon Win CH King Cross (5)
Poznaƒ, 156 Bukowska St.
tel./fax 061 886 00 80
SPRZEDA˚ HURTOWA: (4)
Suchy Las, 22 Sprzeczna St.
tel. 061 811 78 47, fax 061 811 78 48
Ristorante Pizzeria
Poznaƒ, 41 Garbary St.
tel.061 852 34 10
Suchy Las, 20 Szkolna St.
tel.061 892 60 36
Restauracja Aplauz (2)
8/10 27 Grudnia St.
tel. 061 851 01 58
www.aplauzrestauracjca.pl
kuchnia europejska
z elementami kuchni
po∏udniowoamerykaƒskiej
Blue Note Poznaƒ Jazz Club
76/78 KoÊciuszki St.
tel./fax 061 851 04 08

Hotel Meridian (3)
Poznaƒ, Litewska St.
tel. 061 841 12 01, 061 847 15 64
www.hotelmeridian.com.pl
open from 1 pm till 1 am
Domina Poznaƒ Residence (1)
Poznaƒ, 2 Âw Marcin St.
tel. 061 859 05 90
fax 061 859 05 91
e-mail: prestige@dominahoteis.pl
www.dominahotels.com
Hotel Dorrian
Poznaƒ, 29 Wyspiaƒskiego St.
tel. 061 867 45 22, 061 662 66 66
e-mail: rezerwacja@dorian.pl
Hotel Trawiƒski
Poznaƒ, 2 ˚niwna St.
tel. 061 827 58 00
fax 061 820 57 81
www.hoteltrawinski.com.pl
e-mail:office@hoteltrawinski.com.pl
Royal-Hotel***
Poznaƒ, 71 Âwi´ty Marcin St.
tel./fax 061 858 23 00
www.hotel-royal.com.pl
Hotel HP Park*** Poznaƒ
Poznaƒ, 77 abpa. A. Baraniaka St.
tel. 061 874 11 00
tel. 061 874 12 00
www.hotelepark.pl
e-mail: hppoznan@beph.pl
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