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komunikacja

Temat budowy trzeciej ramy komunikacyjnej w Poznaniu ma
wielki ciężar gatunkowy – najpewniej ponad dziesięciu miliardów złotych, bo mniej to ona raczej kosztować nie będzie.
Przy takiej kwocie zawrót głowy gotowy... Można by za nią nabyć, na przykład, ze sto następnych F-16 i zapchać nimi jeszcze bardziej niebo nad Poznaniem. Za co to i na co nam?

M

yślę, że główne napięcie w sporze o trzecią ramę bierze się z różnicy podejścia. Podejście
administracji miejskiej jest „reaktywne” i dlatego ma ono dość duże poparcie społeczne. Polega na prostym uznaniu, że rosnąca dominacja indywidualnego transportu samochodowego
w mieście, i tak już dziś w Poznaniu ogromna, jest nieunikniona. Skoro obecnie jest tyle aut, to
przewidujemy, że jutro będzie tyle, więc musi powstać tyle i tyle nowych dróg, a tyle wciąż jeszcze
brakuje. Koniec kropka, innej możliwości nie ma. Poznaniacy miłujący samochody (chyba bardziej
niż seks), a coraz częściej na nie skazani z braku wyboru, chętnie wierzą, że jak powstanie 36 km
trzypasmowej autostrady wokół centrum, to korki znikną i będzie można hulać po całym mieście
bez używania hamulca. O tym marzy każdy
kierowca...
Podejście krytyków
można określić jako „ewaluacyjne” (czyli oceniające). I „proaktywne”. Opierając się na doświadczeniach miast europejskich,
które rozstrzygały podobne dylematy nawet już kilkadziesiąt lat temu, odrzucają oni deterministyczne
założenie, że liczba samochodów i ich udział
w transporcie w mieez
tur
ście musi wciąż rosnąć,
ni prz prokura
a
w
i
ąt
uk
Posz emdziesi
jak wiek Ziemi – bo miasied
sta mają po prostu ograniczoną powierzchnię.
Nie jest wcale oczywiste,
że trzeba wykrawać coraz więcej miejsca pod nowe, szersze drogi i parkingi – z coraz mniejszej ilości
wolnej przestrzeni. Uważają, że to, jaki będzie model komunikacji miejskiej, jest kwestią prowadzonej
polityki, czyli że na udział indywidualnego transportu samochodowego w całości transportu można
ięca jeśli większość myśli o tym dzisiaj inaczej, to zacznie zmieniać zdanie – kieiecNawet
znacząco wpływać.
fia dz
a
r
g
o
ciedla niczego innego poza samochodami (stojącymi oczywiście na autostradach w kordy okaże
Porn esię,
rneże
w Int
kach) nie ma już w mieście miejsca.
Krytycy mają za argumenty przewidywane konsekwencje budowy trzeciej ramy – te, które
najpewniej ujawnią się obok, a zwłaszcza zamiast zakładanych celów (korki nie znikną, wydamy
kupę kasy, narobimy masę zniszczeń i wywołamy szereg konfliktów). Trudność w dyskusji bierze
się stąd, że te konsekwencje psują liryczną, rajską wizję miasta bez korków, w którym każdy, zawsze i wszędzie będzie mógł błyskawicznie dojechać swoim ukochanym autem. Ta wizja jest bliska tak wielu sercom, że podważanie jej wywołuje morze bólu i rozczarowania. Nie chcemy słyszeć argumentów krytyków, bo autostrady nam się po prostu należą, za nasze krzywdy! W imię
sprawiedliwości dziejowej...
Jest to mało racjonalny vox populi, z którym trudno się komunikować, natomiast łatwo nim
manipulować na rzecz opcji przeciwnej, za wewnętrznymi autostradami, co też się dzieje.
Dwaj specjaliści, którzy prezentują dalej swoje poglądy, wolni są od tej nieracjonalności, i całe
szczęście. Jednak jej istnienie i znaczący wpływ na kształt debaty publicznej jest faktem. Pozostaje
tylko mieć nadzieję, że ostatecznie rozstrzygać będzie szeroka, rzeczowa argumentacja i kalkulacja, nie uprzedzenia, żale i tęsknoty.
Lech Mergler
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Czym jest trzecia rama
komunikacyjna?
ALEKSANDER DESKUR: Trzecia rama jest
planowanym elementem układu komunikacyjnego miasta i aglomeracji, a nawet całego regionu Wielkopolski, który ma rozliczne
cele. Jak każdy system liniowy, musi współpracować z całą resztą elementów. W większości miast układy komunikacyjne są koncentryczne, dlatego podstawowe znaczenie
mają różnego rodzaju obwodnice, im większe miasto, tym ich więcej. Są nazywane ringami (ring = pierścień), a w Poznaniu ramami, ze względu na prostokątny kształt przebiegu. Aktualnie w Poznaniu są dwie ramy.
Rama pierwsza to układ ulic Roosevelta, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II i Solna.
Ogranicza ścisłe, historyczne centrum miasta. Rama druga dzisiaj jest najważniejsza
w funkcjonowaniu miasta i całego regionu,
bo przebiegają przez nią drogi krajowe i wojewódzkie. Wyznaczają ją m.in. ulice: Witosa,
Hetmańska, Zamenhofa, Jana Pawła II, Serbska i al. Solidarności. Dzisiaj niemal wszystkie drogi zbiegają się na tej ramie. Pełni ona
także ważną rolę w komunikacji zbiorowej
i wdrożono na niej nowoczesny system sterowania ruchem.
Skąd pomysł na wybudowanie
trzeciej ramy?
Druga rama już nie wytrzymuje natężenia ruchu, nie ma praktycznie żadnych
rezerw. Celem jest też to, aby wewnątrz jej
obszaru można było wdrażać swobodne
rozwiązania dla komunikacji miejskiej. Poznań potrzebuje nie tylko obszarów historycznych, ale także aktywności gospodarczej, jak obszary logistyczne itp., a ciężko
by było dowozić towar tramwajem.
Nasza uchwała o polityce transportowej
mówi o wprowadzaniu priorytetów dla komunikacji zbiorowej nawet bez rekompensat dla transportu indywidualnego, ale także, że należy stworzyć znośne warunki dla
samochodów. Samo miasto ma ambicje bycia miastem przemysłowym i handlowym,
dlatego miejsca aktywności gospodarczej

muszą gdzieś być. Jeśli nie będziemy działać, to wszystkie przedsiębiorstwa wywędrują poza granice miasta.
Jakie są inne cele trzeciej ramy?
Po pierwsze odciążenie śródmieścia od
zbędnego ruchu. Chodzi o to, żeby przyjeżdżający z dowolnego kierunku dojechali trzecią ramą do najkorzystniejszego wlotu, skąd najkrótszą drogą docieraliby na
miejsce. Kolejnym celem jest dostępność
terenów przyległych, w których lokuje się
obiekty wymagające transportu ciężarowego, np. centrum logistyczne na Franowie.
Trasa służyć będzie nie tylko mieszkańcom
Poznania, ale również wszystkim odwiedzającym miasto. Chcemy stworzyć łatwy i klarowny układ komunikacyjny, bo błądzący
kierowca powoduje największy chaos.
Nie chodzi o ruch tranzytowy, bo on jest
tak naprawdę znikomy – na granicach miasta to mniej niż 10 procent ruchu. W praktyce dążymy do usunięcia go z miasta – na
autostradę i zamiejskie drogi ekspresowe.
A jak trzecia rama wygląda od
strony założeń technicznych?
Jej parametry muszą być konkurencyjne względem innych tras. Czynnik czasu
jest decydujący, można nadłożyć drogi, ale
nie czasu. Warunki ruchu muszą gwarantować wyższy komfort podróży niż na trasach
wewnętrznych.
Rama trzecia będzie miała około 36 km,
a więc będzie prawie dwa razy dłuższa od
drugiej, musi więc być szybsza. Na ramie
drugiej zostały już zastosowane wszystkie
możliwe rozwiązania „płaskie”. Dla trzeciej
ramy sensowne są wielopoziomowe węzły,
przewidujemy ich aż 22. Jeżeli byłyby rzadziej niż co 1,5 km (średnio), to efektywność tej drogi byłaby zbyt mała, a uciążliwość duża.
Ta obwodnica nie może mieć skrzyżowań ani żadnych zjazdów na posesje czy parkingi. Takie rozwiązania
powinny także wyeliminować korki. Dopuszczone prędkości to 90
km/h. Gdzieniegdzie trzecia
rama może poprawić warunki
akustyczne i środowiskowe.
Na przykład przy osiedlu
Orła Białego, gdzie hałas
z ul. Kurlandzkiej jest
ogromny, nie można
zbudować ekranów,
bo co kawałek są
zjazdy. Gdy ruch
przeniesie się
na wyposa-

żoną w ekrany trzecią ramę, komfort akustyczny na osiedlu znacząco się poprawi.
W związku z powstaniem trzeciej ramy pojawiają się protesty i uwagi
mieszkańców dotyczące zmiany przebiegu trasy. Czy są one brane pod uwagę?
Trzeciej ramy nie można odsuwać dalej
od śródmieścia, bo przestałaby być alternatywą dla ramy drugiej. Ponadto, oprócz
celów wymienionych wcześniej, planujemy przy trzeciej ramie parkingi typu park
and ride. Dla coraz większej liczby mieszkańców podpoznańskich gmin proponujemy dojazd samochodem do parkingu i dalej podróż komunikacją publiczną. Miejscami wymaga to przedłużenia linii tramwajowej, choćby w stronę centrum handlowego Franowo.
Gdybyśmy widzieli cień szansy, to plany
zostałyby zmienione. To jest w ogóle niemożliwe, żeby nie było konfliktów. Jednak
niektóre rzeczy są fetyszyzowane. Wiele odcinków będzie bardzo dobrze zabezpieczonych. Na obszarze miasta każda nowa trasa
może przebiegać albo przez tereny zabudowane, albo tzw. wolne tereny – to głównie
tereny zieleni. Największe protesty są tam,
gdzie chodzi o przyrodę i domy. Tymczasem w przypadku ul. Browarnej wykazano,
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że dla środowiska najgorzej jest nie robić
tam nic. A dzięki trzeciej ramie pojawią się
ekrany przeciwhałasowe i swobodne przejścia dla zwierząt. Alternatywne warianty powodowały większe szkody. Drugim wzbudzającym emocje miejscem jest Lasek Marceliński. Jednak w przypadku wyprowadzenia
trzeciej ramy z lasku nastąpi wkroczenie na
zabudowę przemysłową, np. tereny GlaxoSmithKline, a także na ogródki działkowe.
Wszystkie decyzje wydawane w okolicach trzeciej ramy uwzględniały właśnie
taki jej przebieg. Próbując ją korygować,
wkraczamy m.in. na tereny, gdzie do dzisiaj
można było swobodnie inwestować. Największe konflikty są na terenie Edwardowa
i Antoninka, ponieważ tutaj w latach dziewięćdziesiątych zmieniliśmy plany sprzed
około 30 lat. Wtedy trasa miała biec m.in.

Mówi inż.
JERZY BABIAK
specjalista
w zakresie
transportu,
m.in. były
dyrektor MKP
w Poznaniu
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Jakie są założenia uchwały
Rady Miasta Poznania z listopada 1999 r.
o polityce transportowej Poznania?
JERZY BABIAK: W 1999 r. uchwalona została zrównoważona polityka transportowa. Jest w niej między innymi mowa
o tym, żeby podejmować takie działania, by w trakcie zbliżania się do centrum
było coraz mniej samochodów. Nie można w nieskończoność budować parkingów, powiększać przekrojów ulic itd. Trzeba budować nowe linie tramwajowe, na
przykład na ul. Garbary, i przedłużać już
istniejące.
W jaki sposób zatem rozwiązać
problem zatłoczonego miasta?
Na sytuację motoryzacyjnego zatłoczenia nowoczesna architektura powinna odpowiadać intensywną rozbudową dróg pieszych, rowerowych i tramwajowych. W wie-

w poprzek Lasku Marcelińskiego, osiedla
Ławica i środkiem lotniska. Udało się nam
przesunąć ją na brzeg lasu, skraj zabudowy mieszkaniowej i lotniska, a więc będzie
taniej i efektywniej oraz z mniejszymi konfliktami, choć oczywiście – w innych niż poprzednio miejscach.
Na pytanie, gdzie budować, wszyscy
mówią, że wszędzie, byle nie u mnie. Mówi
się, że trzecia rama jest potrzebna, ale w innym miejscu. A gdzie? U sąsiada... I to jest
najtrudniejsze zadanie, przekonanie ludzi,
że takie rozwiązanie jest mniejszą szkodą.
Jakie jest struktura ruchu i jakie są prognozy za 10 lat?
Celem i skutkiem trzeciej ramy nie będzie dodatkowa generacja ruchu. W Poznaniu udział samochodów osobowych w przewozach osób jest bardzo duży, stanowi oko-

ło 53 procent tego ruchu. Kilkanaście lat
temu, gdy zaczynaliśmy prace nad planem
ogólnym, podział był równy: 1/3 tramwajami, 1/3 autobusami i 1/3 samochodami.
Aglomeracja poznańska rozbudowuje się
i rozwija. I to jest niezależne od tego, czy trzecia rama będzie, czy nie. Chcemy stworzyć
warunki, żeby ośrodki ruchowe ulokowane
były korzystnie i w sposób uporządkowany,
zwłaszcza w okolicach trzeciej ramy. Jeśli jej
nie będzie, to nie będzie chętnych, żeby tam
budować. Ruch oczywiście wzrośnie, ale nie
z powodu powstania trzeciej ramy, ale wskutek rozwoju aglomeracji i w wyniku ciągle
wzrastającej motoryzacji. Obecnie w mieście
mamy już ponad 400 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców.
Rozmawiała
Małgorzata Maklakiewicz

lu innych miastach w Europie okazało się,
że projekt miasta, w którym wszędzie można dojechać w ciągu 45 minut samochodem, jest nierealny i dlatego zaczęto wracać do tramwajów. Komunikację tramwajową trzeba tak zaprojektować i rozbudować,
żeby w określonych obszarach było mniej
samochodów.
Niewielu z nas wie, że jeden tramwaj
w ruchu potrzebuje zaledwie 1,5 metra
drogi na pasażera, rower już 6 metrów, a samochód 65 metrów. Tramwajowi wiozącemu 200 pasażerów odpowiada mniej więcej 180 samochodów osobowych. Obrazowo: gdyby całą ulicę od Kupca Poznańskiego do al. Niepodległości, wzdłuż i wszerz,
zastawić samochód przy samochodzie, to
będzie ich 180 i to jest równoważnik jednego tramwaju.
A ludzie? Pasażer jest skłonny przejść
pieszo najwyżej 400 metrów, rowerem można poruszać się do 5 kilometrów. Natomiast
tramwaj jest rozwiązaniem dla tych wszystkich, którym się spieszy, a mają do pokonania dystans większy niż 5 kilometrów (oczywiście również krótszy). Ale taka podróż
musi odbywać się w dobrych warunkach
i zajmować mało czasu, w zgodzie z rozkładem jazdy.
Jest pan autorem hasła „Wy
stoicie, my jedziemy” doskonale realizowanego przy podróży trasą „Pestki”. Czy
takie rozwiązanie można zastosować
w całym mieście?

Podam przykład: ktoś jedzie ekskluzywnym mercedesem. Wjeżdża na skrzyżowanie i staje w korku. I stoi. Może zapalić papierosa, posłuchać radia, wygodnie
siedzi i ma klimatyzację. Ale przez szybę
widzi, jak przejeżdża jeden tramwaj, drugi, trzeci… A mercedes stoi. Wcześniej czy
później zdenerwuje się i zastanowi, czym
jechać, żeby szybko przemieszczać się po
mieście. Bo odpowiedzią na zatłoczenie
miasta jest sieć tramwajowa. Im dalej od
centrum miasta, tym ruch samochodowy
może być większy. Udział samochodu wzrasta, gdy dochodzimy do skraju miasta. Tam
zabudowa jest rzadsza, większe odległości
i nie opłaca się budować tramwaju – chyba że w pobliżu jest np. centrum handlowe. Ci wszyscy, którzy mają z miasta wyjechać, przejechać z dzielnicy do dzielnicy,
przewożą towary, poruszają się samochodem i właśnie tam trzeba stworzyć możliwości swobodnego przejazdu.
A jak wygląda obecnie ruch
tranzytowy w Poznaniu?
Tranzyt międzydzielnicowy odbywa się
właśnie po ramach. Na obwodzie pierwszej
ramy dzisiaj tranzyt ma rację bytu. Po utworzeniu trzeciej ramy pierwszą trzeba poprzecinać dla ruchu na tranzytowego. Jeżeli na
narożnikach ramę przytniemy i pozwolimy
jeździć tylko tramwajom, rowerom, taksówkom i pojazdom specjalnym, to te wybrane
pojazdy będą jeździć bez żadnego utykania
w korkach, na skrzyżowaniach się nie za-
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trzymają i co najistotniejsze, średnia prędkość wzrośnie. Szczególnie trzeba podnieść
prędkość poruszania się tramwaju. Dlatego oprócz pierwszeństwa dla tramwaju na
skrzyżowaniach należy również dążyć do
segregacji ulic na tramwajowe i samochodowe. Dlatego powinien obowiązywać nakaz ograniczający ruch samochodowy tam,
gdzie istnieją torowiska. Przykładem może
być projekt puszczenia wszystkich tramwajów przebudowaną ulicą Zwierzyniecką, dzięki czemu ulica Grunwaldzka służyłaby tylko samochodom i od razu poprawiłby
się komfort ruchu dla wszystkich.
Czy zatem trzecia rama jest
potrzebna?
Nie można mówić, że trzecia rama jest
niepotrzebna. Istnieje tylko spór o to, jakiej klasy technicznej – ulica ekspresowa
czy główna ruchu przyspieszonego oraz
spór o jej szczegółowy przebieg. Założono, że ma to być ulica ekspresowa, a polityka transportowa z 1999 roku mówi, że
powinna to być ulica główna ruchu przyspieszonego z maksymalną prędkością 70
km/h. Również ze skrzyżowaniami regulowanymi światłami, żeby samochody nie
rozpędzały się do prędkości niedozwolonej. Hałas można zmniejszyć, stawiając
ściany akustyczne, ale nigdy nie zostanie
on wyeliminowany całkowicie, a już na
pewno nie zlikwiduje to spalin. Im wyższej klasy jest ulica, tym większą stanowi
barierę dla rozwoju przyległych terenów

– wjazd na taką drogę możliwy jest w odległych węzłach, a do przejścia przez ulicę
potrzebne są kładki lub tunele.
Budowanie węzłów z prawdziwego zdarzenia wymaga zajęcia ogromnej przestrzeni. Tam, gdzie jest to ekonomicznie opłacalne, np. na skrzyżowaniu z ulicami prowadzącymi do autostrady, ma to sens, bo
samochody będą mogły płynnie wjeżdżać
na trzecią ramę i zjeżdżać z niej. Sygnalizacja świetlna zapewni natomiast uspokojenie
ruchu. Budując wszystkie skrzyżowania jako
węzły, zapłacimy za ulicę ekspresową wokół
miasta trzy razy więcej, niż za ulicę główną
ruchu przyspieszonego.
Czy konflikt komunikacyjny
w centrum Poznania istnieje?
Tak. Żeby ludzie mogli żyć w centrum,
nie można dopuszczać do takich sytuacji,
jak na ul. Głogowskiej i Dąbrowskiego.
Kiedyś to były dwie główne ulice handlowe Poznania, a dziś są zaniedbane i zapomniane. Powodem są konflikty komunikacyjne. Tam konflikt ma każdy z każdym: tramwaje z samochodami, kupcy
mają utrudnioną dostawę, klient nie może
podjechać do sklepu. Siłą rzeczy handlowcy szukają terenów bardziej przyjaznych,
przenoszą się np. do centrów handlowych. Mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować samochodu. Pod oknem hałas i spaliny. Ci bogatsi kupują dom na obrzeżach
i wyprowadzają się. W mieszkaniach zostają ubodzy. Nie ma handlu, właściciel

domu nie ma wpływów, jak nie ma wpływów – kamienica upada.
Jest wielu mieszkańców, którym nie podoba się projekt przebiegu
trzeciej ramy. Jak rozstrzygnąć ten spór?
Rozstrzyganie konfliktów dotyczących
przestrzeni komunikacyjnej musi odbywać się na zasadzie consensusu. Na Zachodzie najpierw próbuje się określić, jakie są
konflikty oraz przewidzieć, jakie mogą być.
Próbuje się zdefiniować grupy, których problem dotyczy. Te grupy powinny mieć możliwość wyartykułowania swoich interesów
i potrzeb. Każda ze stron przedstawia swoje stanowisko i na drodze dyskusji dochodzi
się do wzajemnych ustępstw.
Nie może być tak, jak jest w Poznaniu,
że stowarzyszenia i rady osiedli zgłaszają
swoje opinie, a radni robią swoje. Musi istnieć wola polityczna do uznania racji drugiej
strony, a nie tylko upór przy własnych rozwiązaniach. Andreas Billert wraz ze współpracownikami zaproponowali dla miasta
Poznania zastosowanie sprawdzonego od
ćwierćwiecza w krajach rozwiniętych uspołecznionego procesu decyzyjnego. Przyjęte rozwiązania i strategia ich wdrażania
powinny być wynikiem wydyskutowanego porozumienia mieszkańców, ekspertów,
urzędników komunalnych i lokalnych polityków. I powinna być wola polityczna uszanowania tak uzyskanego consensusu.
Rozmawiała
Małgorzata Maklakiewicz
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Michał Beim

Miasto
uzależnione

od samochodu?
Dzieje miast i transportu
wzajemnie się przeplatają. Jedna ze znanych
tez głosi nawet, że to
transport stworzył miasta i transport te miasta
zabija. Początkowo miasta były lokowane nad
rzekami stanowiącymi
ówczesne szlaki komunikacyjne, a następnie
wzdłuż linii kolejowych.
Upadek miast zaczął się
wraz z nastaniem ery
samochodu. Roz wój
współczesnych miast
zależy w dużej mierze
od umiejętności rozwiązywania problemów
komunikacyjnych.
Nabici w korek
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Począwszy od greckich polis po miasta renesansowe, wszystkie one zazwyczaj
mieściły się w promieniu około kilometra,
rzadziej dwóch. Przyczyną był brak prostej
i taniej formy lokomocji, która zapewniała-

by szerokim rzeszom sprawne przemieszczanie się na większe odległości. Mieszkańcy mieli do dyspozycji właściwie tylko swoje nogi. Skala ówczesnych grodów musiała
się ograniczać do obszaru, który można pokonać na piechotę w kwadrans, góra dwa.
Od tej zasady były jedynie nieliczne wyjątki. Dopiero era industrializacji przyniosła
w XIX w. gwałtowny rozrost ośrodków miejskich. Było to możliwe przede wszystkim ze
względu na rozwój transportu masowego:
tramwajów konnych, a następnie elektrycznych oraz kolei. Za sprawą transportu publicznego miasto wyzwoliło się z dawnych
barier, choć rozwój musiał być nadal ukierunkowany, obejmował tereny ulokowane
wzdłuż tras transportu szynowego.
W drugiej dekadzie XX w. rozpoczął się
gwałtowny rozwój motoryzacji, a jego symbolem stał się Ford Model T – tani samochód
dla szerokich mas. Miasta Stanów Zjednoczonych, które jako pierwsze doświadczyły masowej motoryzacji, stanęły w korkach. Wprawdzie same zatory drogowe
były znane już wcześniej, choćby z osiemnastowiecznych metropolii, takich jak Paryż,
przez które w żółwim tempie podążały rozliczne dorożki i powozy, jednak skala korków jak na ówczesne lata była przerażająca.
Dopiero liczne inwestycje w infrastrukturę,
a także poprawa dynamiki jazdy pojazdów
pozwoliły na zwiększenie przepustowości
układu transportowego. Problem korków
w miastach amerykańskich jednak nie zniknął, a nawet się nasilił. Chociaż infrastruktura transportowa – autostrady wraz z pomniejszymi drogami, węzły komunikacyjne
i gigantyczne parkingi wielopoziomowe –
obecnie zajmuje w niektórych miastach, np.
Los Angeles, ponad 2/3 powierzchni dzielnic centralnych, to samochody nadal utykają w wielkich zatorach, nawet w godzi-

Skąd się biorą korki?
Pytanie o przyczyny powstawania korków może brzmieć bardzo naiwnie, niczym
pytanie, skąd się biorą dzieci. Odpowiedź
wydaje się powszechnie znana, jednakże
w momencie, gdy owo zdarzenie ma miejsce, wiedza i rozum ustępują emocjom. Należy więc przypomnieć, że trzema najważniejszymi przyczynami zatłoczenia na drogach są wzrost mobilności mieszkańców,
wzrost średnich długości podróży, a przede
wszystkim zmiana zachowań komunikacyjnych polegająca na coraz powszechniejszym wyborze samochodu jako środka
lokomocji.
Liczba podróży wykonywanych w ciągu
dnia, czyli mobilność systematycznie wzrasta. Przyczyną są ciągłe zmiany społeczno-ekonomiczne, które zachodzą na całym świecie. Zmienia się model pracy oraz jej formy.
Mimo że problem nie dotyczy wyłącznie
Polski, najlepiej uświadomić sobie to na
przykładzie własnej historii. Jeszcze przed
zmianą ustroju dominowała praca w ściśle
określonych godzinach, robotnicy fabryczni
i tzw. pracownicy umysłowi przyjeżdżali do
zakładów pracy na określoną godzinę, a po
ośmiu godzinach udawali się do domów.
Zakupy ograniczały się do wizyt w sklepach
lub SAM-ach usytuowanych tuż koło domu.
Jednakowa oferta zniechęcała wręcz do wizyt w innych placówkach handlowych. Podobnie działo się w zakresie dostępu do
kultury, ochrony zdrowia itd.
W gospodarce, w której sektor usług
zaczyna dominować nad przemysłem, coraz powszechniej praca wiąże się z koniecznością odwiedzania różnych miejsc – wizyt
u kontrahentów, spotkań z klientami, zakupu wyspecjalizowanych części u wielu różnych dostawców. Z drugiej strony, wzrasta
liczba różnych atrakcji – centrów handlowych, centrów rozrywki, porozrzucanych po
całym mieście. Przy relatywnie malejących
kosztach transportu klienci skłonni są udać
się na drugi koniec miasta w poszukiwaniu
najtańszych produktów. Ludzie podróżują więc coraz częściej i na coraz dłuższych
dystansach.
Poddawane presji motoryzacyjnej śródmieścia nie są tak atrakcyjnymi miejscami
do zamieszkania jak dawniej. Hałas i spa-

Dr Michał Beim,
adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej UAM. Zajmuje się problemami transportu miejskiego i rozwojem urbanistycznym. W czerwcu
2007 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji
poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów
komórkowych”. Wiceprezes Stowarzyszenia Sekcja Rowerzystów Miejskich,
28 lat.

rencyjna pod względem czasowym oferta
transportu publicznego, polityka transportowa miast uginająca się pod wpływem „lobby samochodowego” itd. Nie mniejszą rolę
odgrywają wzorce społeczne. Samochód
jest, zwłaszcza w krajach rozwijających się,
symbolem luksusu, wolności i wygody. Jest
przeciwieństwem oferty transportu publicznego. Producenci samochodów w swych
reklamach przekonują, że „masz prawo do
podróżowania w komforcie” i właśnie nastał „najwyższy czas na twój własny samochód” – odwołując się jednocześnie do obrazów zatłoczonych ponad wszelką miarę
miejskich autobusów, w których filigranowa kobieta ściskana jest przez dwóch przepoconych gburów. Podobny obraz odnaleźć można w popularnych serialach i kolorowych czasopismach. Tym stereotypom
ulegają też decydenci i inżynierowie ruchu,
czego doskonałym przykładem może być
ankieta poznańskich kompleksowych badań ruchu z 2000 r., w której wypytywano
rowerzystów, czy nie odczuwają kompleksu
niższości…

www.beim.pl

Rozwiązanie dla niektórych, problem
dla wszystkich

liny pochodzące od wzrastającej liczby samochodów zmuszają wręcz do ucieczki na
przedmieścia. To z kolei powoduje dalszy
wzrost chaosu komunikacyjnego. Miejsca
pracy pozostają tam, gdzie były poprzednio,
podobnie jak szkoły, w których dzieci nadal
się uczą, pozostają także dawne przyzwyczajenia do lekarzy, a czasem nawet sklepów osiedlowych. Zasadniczą różnicą jest
właściwie tylko zmiana miejsca zamieszkania – dalej od centrum. Wydłużają się codzienne dojazdy. Dłuższa podróż to znowuż
większe zapotrzebowanie na transport. Ze
względu na rozproszenie zabudowy suburbiów zadaniu temu nie jest w stanie sprostać transport publiczny. Gęstość zaludnienia jest niska, a odległości duże, więc rachunek ekonomiczny przemawia przeciw takim
połączeniom autobusowych. Przewoźnicy
je ograniczają, a przez to kolejne osoby rezygnują z transportu publicznego. Jedyną
alternatywą jest dla nich samochód.
Choć zjawisko suburbanizacji jest bardzo istotne, to wzrost natężenia ruchu samochodowego nie wynika tylko z rozpraszania się miast. Składa się na to wiele innych czynników: zmiana potrzeb transportowych ludności, mało elastyczna i konku-

Największym odkryciem francuskiego
antropologa Luciena Lévy-Bruhla prowadzącego na początku XX w. badania nad mentalnością ludów pierwotnych było stwierdzenie faktu, że ludy pierwotne posługują
się zdecydowanie inną logiką niż cywilizowane. W swoich książkach opisuje on, że
ludy te nie potrafią oddzielić rzeczywistości od świata myśli i swoich wyobrażeń. Według takiej logiki na przykład osoba, która
się rozchorowała, nie zażywa odpowiednich
medykamentów, ale przekazuje chorobę innym. Przedstawicielom ludów pierwotnych
kierujących się tzw. mistyczną partycypacją
wydaje się to zupełnie rozsądne. Osobie posiadającej choć podstawy wiedzy medycznej działanie takie wydaje się absurdem,
który doprowadzić może jedynie do epidemii na szeroką skalę. Czasem trudno nie
odnieść wrażenia, że w postrzeganiu problemów transportowych, zwłaszcza w Polsce, zostają gdzieś zagubione zasady logiki,
a umysły decydentów są zamknięte na dorobek nauki, doświadczenia innych miast
i podstawowe fakty. Wprawdzie nie oznacza to cofania się do poziomu wiedzy ludów
pierwotnych, ale trudno nie odnieść wrażenia, że polskie miasta pragną popełniać
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nach nocnych. Problemy komunikacyjne
w mniejszym lub większym stopniu dotyczą już miast całego świata.
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i popełniają błędy zachodniej urbanistyki
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Była
ona wtedy opętana ideą „miasta sprawiedliwego dla samochodu”, sformułowaną przez
niemieckiego architekta Hansa Bernharda
Reichowa.
Pewne elementy idei „miasta sprawiedliwego dla samochodu” można odnaleźć
w planach rozwoju przestrzennego Poznania. Dobitnym przykładem jest jeden z celów systemu ram komunikacyjnych – zapewnienie kierowcom przejazdu pomiędzy
dowolnymi punktami miasta w maksymalnie dwadzieścia minut. Nowe arterie oznaczają dla części poznaniaków ziszczenie marzeń o nieskrępowanej jeździe samochodem po mieście, co skwapliwie podkreślają miejscy politycy. Nawet sami mieszkańcy
protestujący przeciw konkretnym odcinkom
nie podważają konieczności realizacji postulowanych przez „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” inwestycji drogowych; postulują jedynie odsunięcie ich od
własnych posesji. Identyczny mechanizm
funkcjonuje w innych miastach.
W takiej sytuacji należałoby zadać pytanie: czy jest możliwa taka lokalizacja inwestycji drogowych, która by zapewniała szybkie przemieszczanie się po całym mieście,
przy jednoczesnym odsunięciu od siedzib
ludzkich? Oczywiście, że nie jest to możliwe. Nawet w rzadkich sytuacjach, gdy udałoby się przeprowadzić trasę z dala od osiedli, musiałoby się to odbywać np. kosztem
cennych ekologicznie terenów zielonych
miasta. Uświadomienie sobie tego faktu ma
zasadnicze znaczenie – nie można pogodzić
nieskrępowanej motoryzacji z zapewnieniem mieszkańcom wysokiej jakości życia.
Wbrew opiniom różnych stron konfliktów o kształt nowych inwestycji – wbrew
protestującym mieszkańcom i wbrew decydentom – nie wolno sprowadzać dyskusji nad systemem transportowym i rozwojem przestrzennym Poznania do sporów
o konkretne lokalizacje poszczególnych
odcinków arterii. Konieczne jest kompleksowe ujęcie – usuwanie przyczyn, a nie tylko

skutków. Zmiany polityki transportowej nie
przyniosą nawet ograniczenia ruchu samochodowego w ścisłym centrum – okolicach
Starego Rynku. Rozwiązanie problemów
komunikacyjnych wymaga działań zdecydowanych, czasem wręcz radykalnych. Podążanie drogą obecnej praktyki komunikacyjnej będzie dostarczać rozwiązań korzystnych tylko dla wąskich grup społecznych.
Koszty ponosić będą wszyscy.

Od wizji po rzeczywistość
Drogi, ani tym bardziej centra miast, nie
są z gumy. Mają swoją określoną pojemność. Należy więc poszukiwać takich rozwiązań, które będą zapewniać mieszkańcom mobilność przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych skutków ekologicznych,
społecznych i przestrzennych. Badania pokazują, że rozwiązaniem problemu może
być tylko rozwój transportu publicznego
wraz z jednoczesnymi działaniami na rzecz
ruchu rowerowego i pieszego. Wynika to
z faktu, że samochód osobowy jest jednym
z najmniej efektywnych środków transportu
w mieście. Na pasie ruchu szerokości 3,5 m
w ciągu godziny jest w stanie przemieścić
się tylko ok. 2000 osób poruszających się
samochodami. W analogicznej sytuacji autobusami może przejechać 9000 pasażerów,
rowerami 14 000, natomiast 19 000 osób
może przemieścić się pieszo, ponad 20 000
zaś szybkim transportem szynowym! Fakty
te nakazują nowe spojrzenie na wiele dotychczasowych dylematów. Zamiast dywagacji na temat odcinków tras, które należałoby poszerzyć w pierwszej kolejności, należałoby się zastanowić nad zastosowaniem
bardziej wydajnego środka lokomocji.
Głoszona przez niektórych idea miasta
bez samochodu jest nierealna. Idea miasta,
w którym dominującą rolę odgrywa transport publiczny i ruch rowerowy, jest nie tylko realna, ale z punktu widzenia rozwoju
bardzo korzystna. Zachodnioeuropejskie
metropolie podejmują w tym celu nie tylko
klasyczne działania: rozbudowują sieć dróg

rowerowych, nadają priorytet tramwajom,
ale także stosują przedsięwzięcia, wydawałoby się, bardzo kontrowersyjne. Przynoszą
one jednak wyśmienite rezultaty i, po ich
wdrożeniu, cieszą się rosnącą aprobatą społeczną. Przykładem może być wprowadzenie opłat za wjazd do centrum w Londynie.
Pomysł przetrwał nie tylko ciężkie początki i zamachy terrorystyczne w metrze i autobusach, ale wprowadzający opłaty Ken
Livingstone został ponownie wybrany na
burmistrza, głosząc hasła… podniesienia
myta z 5 funtów do 8, a w perspektywie
2008 r. do 10 funtów. Akceptacja tego rozwiązania wynika przede wszystkim z faktu,
że osoby, które rzeczywiście muszą wjechać
samochodem do śródmieścia, otrzymują za
stosowną kwotę wysokiej jakości „produkt”
– przejezdne ulice. Dla wielu przedsiębiorców straty wynikające ze stania w korkach
były znacznie wyższe niż myto.

Rachunek za błędy
W ślad za stolicą Wielkiej Brytanii poszedł już Sztokholm, w najbliższych miesiącach dołączy Mediolan. W Poznaniu nie ma
na razie konieczności wprowadzenia opłat
za wjazd do centrum, jednakże należy pamiętać, że we wszystkich miastach myto
stanowi rachunek za błędną politykę transportową. Tylko od strategicznych decyzji
władz, jak i codziennych wyborów samych
mieszkańców zależy, czy również nad Wartą
przyjdzie uiszczać słony rachunek.
Nadal nie tracą na znaczeniu słowa wypowiedziane pod koniec lat dziewięćdziesiątych przez Bernarda Margueritte’a, francuskiego korespondenta mieszkającego
w Polsce: Widzę w Polsce ślepy pęd w kierunku tego, co 30 lat temu przerobiły państwa zachodnie. To my teraz w desperacji
organizujemy we Francji dni bez samochodu, bo rozumiemy, że w dziedzinie motoryzacji zapędziliśmy się w ślepy zaułek. Polska ma szansę uczyć się na naszych błędach.
Niestety, okazuje się, że każdy musi uczyć
się na własnych.
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Instytutowi Logistyki i Magazynowania

Instytut Logistyki i Magaz ynowania, jedyna w Polsce instytucja
badawczo-rozwojowa
zajmująca się szeroko rozumianą logistyką i gospodarką elektroniczną, działająca
w Poznaniu nieprzerwanie od 1967 roku,
obchodziła w październiku br. swoje
czterdzieste urodziny.
W tym czasie, wraz z rozwojem gospodarki i zmieniającymi się potrzebami
rynkowymi, działalność Instytutu coraz
bardziej kierowała się w stronę kompleksowej obsługi w zakresie opracowywania nowych koncepcji i rozwiązań podnoszących efektywność funkcjonowania
przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Wraz z szybkim rozwojem logistyki na świecie od lat 80. ubiegłego stulecia
poznański Instytut nawiązał szereg kontaktów z podobnymi placówkami w Europie, współuczestnicząc w wielu międzynarodowych projektach i programach
badawczych, stając się jednym z ważniejszych centrów myśli logistycznej naszego
kontynentu.
Obecnie Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) realizuje prace badawczo-rozwojowe z zakresu logistyki i e-gospodarki, kładąc dużą wagę na praktyczne
wykorzystanie rozwijanej wiedzy. Dzięki

wysokiemu poziomowi merytorycznemu ponad 100 pracowników i wdrażanym przez nich innowacyjnym rozwiązaniom ILiM zyskał rangę centrum kompetencji, integrującego liczne grono partnerów z sektora prywatnego i publicznego. Przykładem praktycznego zastosowania rozwiązań opracowanych przez
specjalistów Instytutu może być optymalizacja sieci dystrybucji wody mineralnej
„Żywiec” i usprawnienie procesu obsługi
klienta operatora telefonii komórkowej
Plus GSM. Na szczególną uwagę zasługują również projekty organizacyjno-technologiczne magazynów wykonane m.in.
dla Unilever, Philips Lighting Poland czy
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals.

W ramach kilkudziesięciu
międzynarodowych projektów
Instytut współpracuje dziś
z ponad 200 organizacjami
badawczymi z całej Europy,
a efektem prowadzonych prac są
przede wszystkim nowoczesne
metodyki, narzędzia i standardy.
Jednym z najważniejszych punktów
w historii Instytutu Logistyki i Magazynowania było jego przyjęcie w 1990 roku
do międzynarodowej organizacji EAN
(obecnie GS1), zajmującej się opracowywaniem standardów i upowszechnianiem na świecie systemu kodów kreskowych. ILiM reprezentuje nasz kraj w tej
organizacji, a jednocześnie w jego murach mieści się placówka nadająca kody
kreskowe wszystkim podmiotom stosującym je na swoich wyrobach bądź w bieżącej działalności gospodarczej. GS1 Polska to dzisiaj 17 tysięcy przedsiębiorstw
korzystających ze standardów GS1.

logistyka
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stukn´ła czterdziestka
Jednym z największych przedsięwzięć
Instytutu Logistyki i Magazynowania w zakresie upowszechniania wiedzy było –
oprócz bieżącej działalności wydawniczej
– utworzenie w 2001 roku w Poznaniu
Wyższej Szkoły Logistyki, która w szybkim
czasie stała się wiodącą uczelnią w kraju,
kształcącą w zakresie szeroko rozumianej
logistyki. Jej absolwenci, legitymujący się
tytułami licencjatów i magistrów, nie mają
problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie w kraju, a niektórzy trafiają
również na stanowiska za granicą. Wcześniej, w 1997 roku, wychodząc naprzeciw
coraz bardziej odczuwalnym potrzebom
edukacyjnym, Instytut powołał do życia
Centrum Edukacji Logistycznej, podnoszące kwalifikacje tworzących się w Polsce
kadr logistycznych poprzez szkolenia oraz
warsztaty.
Innym przykładem wychodzenia naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym producentów i dystrybutorów, m.in.
w sektorze tzw. dóbr szybko rotujących
(FMCG), jest zainicjowanie przez ILiM
utworzenia ECR Polska, zajmującego się
wypracowywaniem nowych, doskonalszych metod efektywnej obsługi klienta.
Dzięki współpracy Instytutu z ONZ-owską organizacją UNTPDC powstała elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu Trade Point Poznań. Od początku XXI
wieku Instytut Logistyki i Magazynowania zarządza też Europejskim Systemem
Certyfikacji Logistyków w Polsce.
Wkład ILiM w rozwój polskiej myśli
logistycznej docenił m.in. minister gospodarki w specjalnym piśmie, przekazanym
dyrekcji Instytutu 10 października 2007
roku podczas uroczystej gali z okazji jego
40-lecia, natomiast władze wojewódzkie
przyznały Instytutowi Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.
(red.)
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Początek października sprawia, że Poznań staje w korkach. Do miasta wraca
po wakacjach kilkadziesiąt tysięcy studentów – a co trzeci z nich posiada samochód. Pokonanie trasy przez miasto
wymaga nie lada opanowania i stalowych nerwów.

Miejsc parkingowych brakuje wokół akademików
na Winogradach przy ul. Dożynkowej. Studenci parkują
więc na trawnikach między domami studenckimi.

Mariola Dymarczyk

STUDENT
za kółkiem
G

odzina ósma rano. Ruch wzmaga się
na ulicach dojazdowych do centrum.
Największe korki tworzą się w śródmieściu
Poznania, ale nie brakuje ich tradycyjnie na
mostach: Królowej Jadwigi i Dworcowym
oraz na ul. Głównej. Korki rozpoczynają się
już na wjazdach do Poznania, a im dalej
w miasto, tym jeszcze gorzej. Tłoczno jest
prawie zawsze w okolicach ronda Kaponiera, Rataj i Śródki. W tych miejscach zamiast
jechać samochodem, lepiej wybrać rower.
Niewielu jednak tak robi.
– Całe miasto tonie w korkach, a wszystko przez studentów – mówi Czesław Chojnacki, który swoim punto każdego ranka przemierza trasę Winogrady–Junikowo.
– W październiku mój czas dojazdu do pracy wydłużył się o 10 minut – żali się. Podobnego zdania są także inni mieszkańcy miasta i... sami studenci.

Miasto w korkach
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Ci, którzy mieszkają w Poznaniu przez
cały rok, widzą różnice w ruchu samochodów. Latem, a także we wrześniu, przejazd
przez miasto nie sprawia takich kłopotów
jak w październiku. Nic dziwnego, skoro
własny samochód posiada co drugi student
na ostatnim roku studiów. Tłoczono jest tak-

że w weekendy, kiedy do Poznania na studia niestacjonarne przyjeżdżają słuchacze
z różnych stron Wielkopolski – większość
z nich własnymi samochodami.
– Z roku na rok coraz trudniej dojechać
w różne części miasta – mówi Mateusz Gołębiowski, przewodniczący samorządu studentów UAM. – Na ostatnim roku studiów
połowa studentów posiada własne cztery
kółka, ale coraz częściej można zauważyć, że
nawet studenci pierwszego roku wybierają
się na uczelnię własnymi pojazdami. Jeszcze pięć lat temu zmechanizowanych studentów była zaledwie garstka.
Teraz posiadanie samochodu nie jest takim luksusem, jak było kiedyś. Używane samochody są niedrogie i stać na nie zarabiających studentów. Często rodzice fundują swoim pociechom pojazdy, aby mogły poruszać
się z łatwością po mieście, dojeżdżając na
przykład ze stancji na odległą uczelnię. Takim
przykładem jest Morasko, dokąd przeniesiono
wiele instytutów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Studenci mieszkający na przykład na
os. Kopernika czy pracujący w okolicach Górczyna muszą poświęcić na dojazd około 40
minut albo i więcej. Bywa, że jedyną alternatywą jest własny samochód, bo dojazd autobusem jest kłopotliwy.
– Pracuję za wiaduktem górczyńskim,
a studiuję na Wydziale Nauk Społecznych

przy ul. Szamarzewskiego. Czasami korki są
tak duże, że na dojazd poświęcam 40 minut
– mówi Kasia z V roku, która od kilku miesięcy posiada własny samochód.

Walka o parking
O wzrastającym z roku na rok ruchu
wokół akademików i uczelni głośno mówią
władze poznańskich szkół wyższych. Największy kłopot z parkowaniem mają studenci z Akademii Ekonomicznej. – To tragedia – przyznaje rzecznik prasowy Akademii Ekonomicznej Marlena Chomska. – Nie
mamy własnych parkingów i studenci zmuszeni są do zostawiać samochody na płatnych parkingach miejskich wokół uczelni.
Jedyny nasz parking istnieje pod wieżowcem uczelni u zbiegu ulic Kościuszki i Powstańców Wielkopolskich, ale nie wystarcza dla wszystkich chętnych.
Na brak miejsc parkingowych nie narzekają studenci Politechniki Poznańskiej. Choć
i oni w pewnych godzinach mogą mieć
problemy ze znalezieniem miejsca na uczelnianym parkingu przy ul. Berdychowo. – Nie
odczuwamy braku miejsc na naszym parkingu, ale zdarzają się pory dnia, gdzie rzeczywiście niektórzy mogą mieć z tym kłopot –
mówi Mirosław Stroiński, kanclerz Politech-

komunikacja

Na parkingu Akademii Rolniczej przy
al. Wojska Polskiego
z trudem można znaleźć wolne miejsce.
Studenci wolą parkować bliżej uczelni,
niż 50 metrów dalej –
przy ul. Podlaskiej.

niki Poznańskiej. – W sobotę i w niedzielę
dla studentów studiów niestacjonarnych
udostępniamy parking wewnątrz kampusu
przy ul. Piotrowo. Tutaj mamy około tysiąca
miejsc dla samochodów.
Według kanclerza Stroińskiego parking
przy ul. Piotrowo, gdzie często zatrzymują się
studenci, pełni także funkcję parkingu buforowego dla pracowników firm w centrum, którzy przesiadają się na tramwaj przy moście Rocha. – Na szczęście nie wszyscy z naszych sześciu tysięcy studentów posiadają samochody
i dzięki temu nie mamy kłopotów z parkowaniem – dodaje Stroiński.
Korki tworzą się w kierunku dojazdu do
kampusu uniwersyteckiego na Morasku. To
efekt zmotoryzowania studentów. I choć
budynki i parkingi wybudowano niedawno, to w niektóre dni występują kłopoty ze
swobodnym dojazdem i parkowaniem. Takim dniem jest poniedziałek. – W ten dzień
dyżury mają pracownicy uczelni, głównie
z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a dodatkowo do tego dochodzą
samochody studentów – mówi kanclerz
UAM Stanisław Wachowiak. – Takiego kłopotu nie powinni mieć studenci mieszkający w akademikach Jagienka i Zbyszko przy
ul. Piątkowskiej.
Na brak wolnych miejsc narzekają jedynie studenci z domów studenckich Jowita oraz Hanka, przy których są bardzo małe
parkingi. Kłopoty mają także studenci prawa
i administracji z Collegium Iuridicum przy
ul. Św. Marcin. Jednak zupełnie inaczej wygląda sytuacja podczas zajęć z prawa, które
odbywają się w byłych budynkach HCP na

Wildzie, gdzie przestrzeń pozwala na parkowanie wielu samochodom naraz.
Na brak miejsc dla samochodów nie powinni narzekać studenci Akademii Rolniczej w Poznaniu. To dla nich władze uczelni zorganizowały parking przy ul. Podlaskiej.
– Jednak studenci wolą parkować bliżej
uczelni i wtedy na parkingu tuż przy torach
tramwajowych naprzeciw uczelni robi się
tłok – mówi Elżbieta Żurek, kierownik działu
nauczania na Akademii Rolniczej.

Tłok w tramwajach
Korki pogłębiają się przez remonty
w różnych częściach miasta. Najbardziej
dotkliwe są te, które dotyczą centralnych
ulic. Niedawno korkowała się ul. Garbary z powodu budowy sygnalizacji świetlnej oraz Św. Marcin, gdzie budowa chodników utrudniała ruch nie tylko pieszym, ale
i samochodom.
– Natężenie ruchu od października jest
bardzo duże – mówi Jerzy Michalski z Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Zarządu Dróg
Miejskich. – To jak garnek wypełniony po
brzegi, do którego już nic nie można dolać.
Ludzie przyzwyczajeni są do swoich samochodów i wolą stać w korkach niż przesiąść
się do komunikacji miejskiej. Wielu twierdzi,
że jadąc samochodem, może załatwić szybciej kilka spraw naraz.
Tłok panuje też jednak w autobusach
i tramwajach. MPK ocenia, że w październiku pasażerów jest więcej o 25 procent. Nie
ma więc co się dziwić, że wielu studentów wy-

biera własne auta zamiast komunikacji miejskiej. Niekiedy, głównie w godzinach szczytu,
nie da się wetknąć szpilki w tramwajach, które
jadą na przykład w kierunku Piątkowa. To tam
mieści się wiele akademików oraz wynajmowanych mieszkań studenckich. Podróż w takich warunkach nie zachęca do porzucania
wygodnego własnego auta na rzecz przepełnionego autobusu czy tramwaju.
I niewiele pomagają wprowadzane co
roku przez MPK zimowe rozkłady jazdy.
Potem MPK przy pomocy obserwatorów
sprawdza natężenie ruchu pasażerskiego
i szuka sposobów, żeby na najbardziej oblężonych trasach wszyscy mieścili się w autobusach i tramwajach.
Korki od zawsze były, są i najpewniej
będą problemem każdego większego miasta. Poznaniowi potrzebne są też nowe trasy, które wyprowadzą część ruchu z centrum, ale to wymagałoby wybudowania
trzeciej ramy komunikacyjnej dla miasta. Na
szczęście Poznań posiada działający sprawnie System Sterowania Ruchem. Dzięki takiemu rozwiązaniu światła inteligentnie dostosowują się do sytuacji na drodze i mogą
zmieniać częstotliwość zmian zielonego na
czerwone.
Na całkowite zlikwidowanie korków nie
ma jednak co liczyć. Tym bardziej że Poznań
jest miastem targowym, do którego co kilka
dni wjeżdża kilka tysięcy gości, wielu własnymi samochodami. Do korków pozostaje
się przyzwyczaić, przynajmniej do początku
lipca, kiedy wielu studentów, a także poznaniaków, wyjeżdża na wakacje.
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zachodnie koncerny po względem sprzedaży paliwa. W odpowiedzi na produkty konkurencji wprowadzono nowe paliwo o nazwie Verva. Nowe paliwa segmentu premium stały się kolejnym etapem w realizacji strategii koncernu dla obszaru detalicznego. PKN Orlen chce maksymalnie dostosować swoją ofertę do wymagań różnych
grup klientów. Ważnym etapem zmian było
wprowadzenie segmentacji sieci stacji koncernu na segmenty premium i ekonomiczny. Wdrażając na stacjach działających pod
marką Orlen standardy premium, firma odpowiedziała na oczekiwania klientów zorientowanych przede wszystkim na jakość
i nowoczesność. Segment ekonomiczny
przeznaczony został dla nowej marki Bliska
– stacji, które nie miały szans stać się typem
premium.

PALIWA

KONSOLIDACJA
NA RYNKU DYSTRYBUCJI PALIW

Michał Kawczyński
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W Polsce obecnie działa ok. 6,8 tys. stacji paliw.
Mimo ogólnego innego wrażenia największy
udział w rynku mają nadal stacje niezależne –
46,5 procent; dalej rodzime koncerny Orlen i Lotos – razem 33,3 procent;
zagraniczne koncerny
dysponują już 15,2-procentowym udziałem,
a sieci prywatne – około
3,5-procentowym.

Do walki o udział w rynku detalicznym
dystrybucji paliw włączyły się również wielkie sieci hipermarketów, przy których jak
grzyby po deszczu powstają stacje tanich
paliw. Osiągnęły już 1,5 procent udziału
w rynku (źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego).

Główni polscy gracze

Spośród polskich koncernów znane
nam są dwie marki: Orlen i Lotos.

ORLEN swoje korzenie wywodzi jeszcze z dobrze nam znanych stacji CPN i Petrochemii Płock. W 1999 roku po połączeniu obu firm powstał Polski Koncern Naftowy, jedna z największych firm tej branży
w Europie Środkowej. Nadzwyczajne walne
zgromadzenie akcjonariuszy 3.04.2000 roku
podjęło uchwałę o przyjęciu przez PKN SA
nowej nazwy handlowej – Orlen. W ten sposób pojawiła się nowa marka na polskim
rynku paliw.
Obecnie Orlen to jedna z największych
korporacji przemysłu naftowego w tej części Europy. Zarządza siedmioma rafineriami
w Polsce, Czechach i na Litwie. Kompleks
rafineryjno-petrochemiczny w Płocku to
jeden z najnowocześniejszych tego typu
obiektów w Europie. Orlen posiada sieci
stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach
i na Litwie.
By sprostać konkurencji i budować silną pozycję marki, PKN musiał zacząć gonić

LOTOS kojarzy nam się ze stacjami Rafinerii Gdańskiej, która rozpoczęła produkcję handlową już pod koniec 1975 roku.
W 1996 roku ze struktury RG SA wyłączono stacje firmowe i powołano spółkę Stacje
Paliw Rafinerii Gdańskiej. Od 2002 roku Rafineria Gdańska poddana została intensywnym przekształceniom, w wyniku których
w czerwcu 2003 roku powstał nowy podmiot Grupa Lotos SA. Następnym krokiem
było włączenie do tego podmiotu w lutym
2004 roku rafinerii z Czechowic, Jasła i Gorlic. W czerwcu 2005 roku Grupa Lotos SA
weszła na warszawską giełdę. Następnym
krokiem był zakup 39 stacji i 14 działek pod
przyszłe obiekty od koncernu Exxon Mobil
(marka Esso, za 278,5 mln zł – PAP) oraz 12
stacji i dwie działki od koncernu MOL (marka Slovnaft). Inwestycje Grupy Lotos SA
mają uczynić z niej jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zyskownych rafinerii na świecie.

Zagraniczne koncerny

Początek lat 90. otworzył polski rynek
dystrybucji paliw na ekspansję wielkich
koncernów zagranicznych. Pojawiły się takie
marki, jak Agip, Aral, BP, Conoco Philips (Jet),
Dea, Esso, Neste, Preem, Shell, Slovnaft, Statoil, Texaco. Rynek jednak weryfikował i tę
branżę. Stopniowo koncerny zaczęły się wycofywać z Polski. Na placu boju pozostały
te z największym udziałem w sprzedaży.
Los pozostałych złożony został w ręce najsilniejszych graczy, którzy odkupywali całe
sieci od wycofujących się koncernów.

ALIWA

Obecnie walkę o polski rynek dystrybucji paliw prowadzi pięć zagranicznych koncernów: BP (326 stacji); Shell (301 stacji);
Statoil (231 stacji); Neste (92 stacje); Conoco/Lukoil (91 stacji) – źródło: POPiHN.
BP rozpoczęła działalność w Polsce
w grudniu 1991 roku. Początkowo działało
tylko biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Obecnie BP prowadzi w Polsce działalność w ramach działów: paliwowego, gazowego, modyfikacji asfaltów, smarów
i olejów oraz hurtowej sprzedaży paliw.
Pierwsza stacja benzynowa powstała
w 1995 roku w Gliwicach. Kolejne stacje BP
budowano zarówno jako własne (COCO), jak
i partnerskie (DODO). W lipcu 2002 roku BP
przejęło Veba Oil, właściciela sieci stacji paliw Aral. Wzmocniło to niewątpliwie pozycję firmy BP w Polsce, ale też i w Europie
Zachodniej. Do istniejącej już sieci stacji paliw BP dołączyły stacje paliw Aral, których rebranding został zakończony pod koniec 2003
roku. Przejęta sieć Aral działa obecnie w ramach struktur i pod marką BP w określonym
zakresie jako stacje franczyzowe (COFO). Ze
względu na wysoką jakość sieci stacji paliw
Aral uwrażliwionej na wysoki standard obiektów i obsługi klienta firma ta stała się wybornym partnerem przeprowadzonej fuzji.
SHELL, a właściwie Royal Dutch Shell
Group, jest jednym z największych światowych koncernów gospodarczych. Jest już
obecny w ponad 145 krajach. Kontroluje
10 procent światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Swoją ugruntowaną pozycję zawdzięcza tradycji i doświadczeniu. Pierwsza stacja powstała w Gdańsku już w 1994 roku. Większość stacji two-

STATOIL – norweski koncern paliwowy
należy do światowej czołówki w dziedzinie
technologii wydobywania ropy naftowej
i gazu spod dna morskiego. Oprócz sprzedaży paliw Statoil realizuje dostawy lekkiego oleju opałowego oraz gazu płynnego.
W ofercie posiada także szeroką gamę środków smarnych.
W Polsce działa od 1992 roku. Pierwsza stacja została otwarta w naszym kraju
w 1993 roku w Zakroczymiu koło Warszawy.
W lutym 2003 roku Statoil przejął sieć stacji
Preem w Polsce. Oprócz stacji wybudowanych od podstaw i będących w 100 procentach własnością firmy, są i stacje franczyzowe Statoil. Oferta ta skierowana jest do właścicieli stacji prywatnych, jak i tych, którzy
chcą zainwestować we własną stację paliw.
NESTE Polska sp. z o.o. to nowa nazwa właściciela najstarszej w Polsce zagranicznej sieci stacji benzynowych występujących pod nazwą Neste. Firma Neste była
pierwszym zachodnim koncernem paliwowym budującym w Polsce sieć stacji paliw.
Jest obecna w Polsce już od 1991 roku. Jako
pierwszy koncern paliwowy w Polsce zaczął
stawiać serwisowe stacje benzynowe i jako
pierwszy wprowadził na rynek paliwowy
automatyczne stacje benzynowe. Zmiana
nazwy firmy z Fortum Polska sp. z o.o. na
Neste Polska sp. z o.o. nastąpiła 1 marca 2005 roku i była konsekwencją zmian strategicznych zachodzących w koncer-

nie. Stacje benzynowe pozostają nadal pod
nazwą Neste A24.
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rzących sieć Shell w Polsce to stacje własne
koncernu, z tego część jest wynikiem przejęć innych sieci. W ostatnim czasie sieć rozwija się również dzięki programowi partnerstwa „100% jakości Shell”. Dzięki temu programowi do sieci Shell włączane są stacje
niezależnych operatorów. W chwili obecnej
jest ich już blisko 50. Wszystkie stacje Shell
to nowoczesne obiekty, przyjazne dla klientów i środowiska. Od lat są liderami rankingów stacji najchętniej wybieranych przez
klientów.

CONOCO Philips to koncern amerykański, właściciel marki Jet, który wycofuje się
obecnie z europejskiego rynku dystrybucji paliw. 16 sierpnia 2007 roku Conoco Philips Poland sp. z o.o. zmieniła nazwę na Lukoil Warsaw sp. z o.o. Tym samym na rynku
koncernów zagranicznych pojawił się nowy
gracz z Rosji.
Lukoil jest jednak obecny w Polsce już
od 1997 roku i zajmuje się dostarczaniem
na rynek polski węglowodorowych gazów
płynnych, oleju napędowego, parafiny i innych produktów naftowych z rafinerii w Rosji. Posiada rozlewnię gazu w Bydgoszczy.
Sprzedaży LPG dokonuje poprzez dilerską
sieć stacji autogazu, która liczy obecnie 95
stacji. Przejęcie Conoco daje Lukoilowi możliwości utworzenia nowoczesnej sieci stacji
paliw w Polsce i objęcie już na starcie takiej
samej pozycji na rynku, jaką ma koncern
Neste.

Sieci polskich firm prywatnych
By przetrwać na rynku, polskie firmy
prywatne musiały zacząć organizować się
w sieci. Powstały sieci stacji paliw: Delfin
(92 obiekty); Moja Stacja (50 obiektów); WW
Energy (36 obiektów); Huzar (22 obiekty);
Witospol (18 obiektów); Pronar (16 obiektów) – źródło: POPiHN. Największą szansą
dla tych sieci jest na pewno koncentracja
na swoim lokalnym rynku, co daje większe
możliwości integracji dostaw paliwa, a tym
samym zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności na lokalnym rynku dystrybucji
paliw.
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Przykładem takiej konsolidacji jest Spółka Delfin, która została założona w 2003
roku przez grupę 29 Niezależnych Operatorów Stacji Paliw. Utworzono kapitał założycielski podzielony na 29 równych części,
co dało równy wpływ założycieli na kształt
spółki. Siedziba Spółki Delfin mieści się
w Sopocie. Od czterech lat prowadzona jest
sprzedaż hurtowa paliw płynnych oraz LPG,
a zasięg działalności powiększył się i obejmuje już teren całej Polski.

Groźny konkurent – hipermarkety
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Od kilku lat przybywa stacji paliw przy
wielkich sklepach i hipermarketach. Stacje budują: Tesco, Carrefour, Auchan, Intermarche, E.Leclerc i Macro. Początkowo
wydawało się, że nie stanowią one realnego zagrożenia dla wyspecjalizowanych sieci stacji paliw, jednakże w ciągu ostatniego
roku pojawiło się ich aż 48. W sumie jest to
już 110 obiektów (źródło: POPiHN). Udział
w rynku tych przymarketowych stacji paliw powoli zaczyna sięgać progu 5 procent
i może stać się realnym zagrożeniem dla pozycji rynkowej niektórych koncernów. Niskie
ceny sprawiają, że sieci handlowe są oskarżane o stosowanie dumpingu lub sprzedaż
paliw o obniżonej jakości. Te zarzuty są jednak odpierane. Tesco zapewnia, że jakość
paliw na ich stacjach jest stale kontrolowana
przez dostawcę, Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję
Handlową. Sieci tłumaczą, że niska cena wynika z obniżenia marży oraz redukcji kosztów utrzymania poprzez rezygnację z usług
dodatkowych, takich jak myjnie, kompresory itp., które niewątpliwie wpływają na poziom cen na stacjach paliw.
Wydaje się, że nie należy jednak przeceniać roli tych obiektów na rynku detalicznej
dystrybucji paliw. Klienci to przede wszystkim osoby, które tankują paliwo przy okazji,
po konkurencyjnej cenie. Duża jednak część
zmotoryzowanego społeczeństwa kojarzy
zakup paliwa z wizytą na konkretnej stacji. Korzysta tam bowiem z obsługi swojego pojazdu, a jednocześnie oprócz możliwości skorzystania z WC ma do dyspozycji
sklep często otwarty przez całą dobę i bistro z dostępem do Internetu.
Nie wydaje się możliwe, by stacje przymarketowe odwiedzali zawodowi kierowcy
samochodów ciężarowych, którzy na stacjach benzynowych spodziewają się pełnego węzła sanitarnego oraz ciepłego posiłku
o każdej porze dnia i nocy.

promocja

JEDYNY TAKI w Poznaniu
W

sierpniu rozpoczęła się budowa Malta
Office Park, czyli nowoczesnego parku biurowego zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka i już pojawili się pierwsi najemcy. To poznańska spółka Projekty Bankowe Polsoft, która wynajęła ponad 2000 mkw. powierzchni biurowej
i tym samym zajmie trzy piętra powstającego budynku, jednego z sześciu. Po zakończeniu budowy do firmy Polsoft będzie należało 30 procent powierzchni oferowanej
w pierwszym etapie realizacji.
Jak duże jest zainteresowanie najemców projektem, mówi Wojciech Knawa –
menedżer ds. komercjalizacji Malta Office
Park: Prowadzimy bardzo zaawansowane
rozmowy z najemcami dużych powierzchni (500 – 3000 mkw.). Klienci zainteresowani
większymi powierzchniami to zarówno firmy
międzynarodowe, jak i lokalne przedsiębiorstwa. Branże, z którymi rozmawiamy obecnie, to przede wszystkim: IT, firmy doradcze,
call center i szeroko pojmowany sektor BPO.
Wiele zapytań kierują do nas również firmy lokalne – kancelarie prawne, agencje reklamowe i branża farmaceutyczna. Oceniając dotychczasowe zainteresowanie najemców, zakładamy, że komercjalizacja pierwszego etapu zakończy się jeszcze w tym roku.
Skąd tak duże zainteresowanie? Odpowiedź jest prosta. Powstający dzięki Echo Investment park biurowy oferuje: szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
systemy bezpieczeństwa, monitorowania
i kontroli dostępu. Niewątpliwą zaletą całego zespołu budynków jest ok. 600 miejsc
parkingowych zarówno na nadziemnym, jak

i podziemnym parkingu. Zdaniem Joanny
Nicińskiej – drugiego menedżera ds. komercjalizacji Malta Office Park: Główne atuty projektu to unikalna – ze względu na otoczenie,
rangę i rozpoznawalność miejsca – lokalizacja, a także znakomita ekspozycja budynków.
Istotnym elementem interesującym najemców
jest też elastyczność podziału powierzchni i dopasowanie aranżacji do ich indywidualnych
potrzeb. Poza tym, dzisiaj, Malta Office Park to
jedyny biznespark w Poznaniu.
Przypomnijmy, że Malta Office Park to
inwestycja jednej z największych firm dewelopersko-inwestycyjnych z polskim kapitałem – Echo Investment SA. W Poznaniu
do tej pory zrealizowała ona apartamentowiec Nad Wartą przy ul. Mostowej i hotel
Ibis. Obecnie realizuje osiedle mieszkaniowe Małe Naramowice, a w najbliższych planach ma zespół mieszkaniowy przy ul. Wojskowej i centrum Metropolis.
Projekt budynków Malta Office Park
powstał w poznańskiej pracowni Litoborski & Marciniak. Sześć niezależnych budynków: cztery pięcio- i dwa sześciokondygnacyjne połączone kondygnacją parkingu
podziemnego mają mieć 26 000 mkw. powierzchni biurowej i 2000 mkw. powierzchni magazynowej.
Realizacja projektu podzielona została
na trzy etapy. Aktualnie trwają zaawansowane prace budowlane. Zakończono roboty
fundamentowe i obecnie wykonywana jest
płyta na poziomie parkingowym. Planowane zakończenie pierwszego etapu budowy
przewidziane jest na wrzesień 2008 roku.
MaMa
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wa˝na
jak towar

Rozmowa z Romualdem Szperlińskim –
prezesem Skanem Introl SA
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Przez wiele lat był pan prezesem jednego z najprężniej działających
klubów kapitału, prowadzi pan własny
biznes. Czy dzisiejszy boom gospodarczy zawdzięczamy właśnie dynamicznemu rozwojowi polskich firm, czy jest to
jednak zasługa wpływających na nasz rynek pieniędzy z Unii Europejskiej?
Rzeczywiście mamy do czynienia ze
wzrostem gospodarczym. Nie było tak
dobrze rozwijającej się gospodarki od
okresu sprzed wojny. Zawdzięczamy to
przede wszystkim swobodzie, jaka nastała
w ostatnich latach. I to nie jest tak, że diametralne zmiany zaszły w momencie przystąpienia Polski do UE. Ten proces jest długotrwały. Gospodarka i jej podwaliny zostały zbudowane po dziewięćdziesiątym
roku, kiedy nastąpiła zmiana polityczna
i zmiana podejścia do gospodarki prywatnej. To wszystko zaowocowało rozwojem
gospodarczym. Nałożyły się na to przede
wszystkim mocny i stabilny pieniądz, stosunkowo dogodne podatki oraz, po przystąpieniu do UE, swobodna wymiana dóbr
i pieniędzy.
Fundusze z Unii są kierowane głównie
na infrastrukturę, drogi, kolejnictwo, a na
gospodarkę jest bardzo mało. Firmy muszą
przebyć drogę przez mękę, żeby dostać pie-

niądze na swoje inwestycje. Najbardziej negatywnym zjawiskiem jest nierealizowanie
zakwalifikowanych do realizacji wniosków
składanych przez różne przedsiębiorstwa.
Naprawdę wiele firm składa wnioski i uzyskuje znakomitą ilość punktów, co gwarantuje uzyskanie dotacji, a w końcowym etapie nagle okazuje się, że tych pieniędzy nie
ma. Taki sposób działania odpycha biznesmenów od tego dofinansowania. Taka polityka jest moim zdaniem niepoważna.
Jaka jest pozycja wielkopolskiego biznesu na rynku ogólnopolskim?
Wielkopolski biznes na tle biznesu polskiego rozwija się najlepiej, o czym świadczą statystyki. To jest powód do dumy. Na
terenie naszego województwa jest wiele wspaniałych inwestycji, fabryk. Obserwujemy gwałtowny wzrost zatrudnienia.
To wszystko świadczy o tym, że dzieje się
u nas bardzo dobrze. Oczywiście są inwestycje, które będą lokowane w okolicach
stolicy ze względu na chociażby różne kontakty polityczne. Ale Wielkopolska jest na
pewno na drugim miejscu w kraju.
Proszę powiedzieć, czy trend
do umieszczania centrali firm w Warszawie i lokalizowanie tam podatków to dobry pomysł?
Każdy ma prawo decydować, gdzie ulokuje firmę i kieruje się przy tym określonymi przesłankami. Jednak na terenie powiatu warszawskiego coraz trudniej ulokować
firmę. Przede wszystkim ze względu na bardzo wysoką cenę gruntu oraz małą podaż
siły roboczej.

dzić. U nas sprzedawcy najczęściej uważają,
że są odpowiedzialni tylko za zdjęcie towaru z półki.
A konsument, jako kupujący
towar często z importu? Czy w Polsce
broni się konsumentów przed napływem
złych towarów, propozycji?
Może są jakieś przepisy, ale są one trudne do wyegzekwowania. Pierwsze bariery
napotykamy już w sklepie, u wspominanego sprzedawcy, który nie identyfikuje się
ze swoją branżą. Wszelkie reklamacje traktowane są w Polsce jako niestosowne zachowanie klienta w stosunku do sklepu czy
sprzedawcy. Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo przecież każdy może się rozmyślić, rzecz może się nie spodobać. To nie jest
umowa małżeńska. To przede wszystkim
trzeba w Polsce zmienić: stosunek do klienta, poważanie, szacunek. Nie może być tak,
że sprzedawca nadskakuje klientowi, komplementuje przed decyzją zakupu, a potem

Skanem Introl stanowi od
trzech lat część norweskiego koncernu, który działa także na rynku wschodnim. Czy zauważa pan różnicę pomiędzy rynkami: polskim, rosyjskim
i skandynawskim?
Nie, różnic nie ma, ponieważ wymogi jakościowe wszędzie są identyczne, a poziom
jakości narzucają konsumenci naszych etykiet, wielkie koncerny. W tej chwili etykieta
jest tak ważną częścią towaru, że żaden z dostawców nie pozwoli sobie na to, żeby nakleić nieestetyczną lub błędną etykietę. Musimy dbać o jakość naszych produktów, m.in.
poprzez bardzo rozbudowane kadry jakości.
Na rynku panuje taka sama konkurencja, jak
w każdej innej branży. Walka jest bezwzględna: o klienta, o jego utrzymanie, o zapewnienie odpowiedniej zyskowności firmie.
Czy przyszłość leży w wielkich
koncernach, czy małe przedsiębiorstwa
mają szanse zaistnieć na rynku?

Każdy z biznesmenów jest także konsumentem. Czy w Polsce konsumenci są dobrze traktowani?
Jeśli mówimy o konsumencie jako
o kliencie sklepu czy restauracji, to obsługa
jest zdecydowanie mniej fachowa niż na Zachodzie. Sprzedawcy bywają ludźmi z przypadku, często są to studenci. Nie mają możliwości zapoznać się z branżą, towarami,
trendami. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na przykład w Niemczech. Tam sprzedawca udziela dokładnej i konkretnej informacji o produkcie. Tam sprzedawca jest dobrze poinformowany, potrafi dobrze dora-

traktuje się go jak intruza. Chodzi o przebicie się do świadomości sprzedawców. Należy uświadomić sprzedawcom, że ich zadaniem nie jest odbijanie konsumenta z reklamacją jak piłki pingpongowej.
W krajach Europy Środkowej zakorzeniło się poczucie wyższości człowieka, jego
przekonanie, że zawsze może powiedzieć
„nie”. A w rzeczywistości sprzedawca nie
ma prawa powiedzieć „nie”. On musi działać sprawnie i z uśmiechem. Zmiana mentalności sprzedawców i stosunku klienta do sprzedawcy jest dużym problemem
w Polsce.

Uważam, że koncerny nie są remedium
na rosnące koszty. Utrzymanie tego wielkiego organizmu, molocha, kosztuje bardzo
dużo pieniędzy i nie zawsze jest to efektywne ich wydawanie. Mała firma poruszająca
się w określonej niszy ma większe szanse
i większą mobilność. Oczywiście jest bardziej wrażliwa na ciosy – zawahania walutowe, fluktuacje rynku, koniunktury. Ale potrafi też szybko się dostosować do zmieniających się warunków. Duża firma ma natomiast bardzo dużą bezwładność.
Rozmawiała
Mariola Zdancewicz

rynek

Na ile nowoczesna jest gospodarka, jeżeli chodzi o Wielkopolskę?
Gospodarka wielkopolska jest bardzo nowoczesna, nie odbiega poziomem
od średniej europejskiej. I jeśli chodzi o tę
średnią, to nasze fabryki nie tylko prezentują się dobrze architektonicznie, ale przede
wszystkim są wspaniale wyposażone i zarządzane. Poza tym zatrudniane są w tych
firmach osoby z bardzo wysokimi kwalifikacjami technicznymi.
Jak w Polsce układają się
stosunki między przedsiębiorstwami
a urzędami?
Im mniej tych kontaktów, tym jest dla firmy lepiej. Oczywiście istnieje ogromna różnica w porównaniu z tym, co działo się przed
rokiem 90. Ale jeszcze wiele można poprawić, zrobić. Takim przykładem jest uniezależnienie się od izb skarbowych, które powinny bardziej czytelnie interpretować przepisy
i uznawać interpretację innych urzędów.
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PASJE MISTRZA

JÓZEFA D.
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Wywiad z Józefem Dworakowskim, prezesem klubu Unii Leszno
Wraz ze swoim teamem – Klubem Sportowym Unia Leszno – zdobył
pan tytuł mistrza Polski. Spełniły się marzenia. Jak się mistrz czuje?
Szczęśliwy, po dobrze wykonanej
pracy.
Proszę przybliżyć historię,
w końcu nie tak długą, bo od 2004 roku,
kiedy przejmował pan klub w stanie
upadłości.
Zacznę od tego, że Leszno to siedemdziesiąt lat tradycji żużla i dwanaście tytułów mistrza Polski.
Po objęciu Klubu w 2004 roku nakreśliliśmy wspólnie z akcjonariuszami plan wyjścia z zapaści finansowej na trzy lata i temu
podporządkowaliśmy plany sportowe. Całe
przedsięwzięcie udało się zrealizować w 90
procentach.
Jakie konsekwencje spowoduje
zdobycie tytułu mistrza Polski? Czy klub liczy na większe wsparcie ze strony miasta?
Po pierwsze obrona złotego medalu przy dzisiejszym poziomie sportowym
nie będzie łatwa, ale za to liczymy na większe zaangażowanie sponsorów obecnych
i przyszłych, do czego wszystkich serdecznie namawiam. Oczywiście liczymy w szczególności na większe wsparcie ze strony
i władz miasta, i samorządów lokalnych
również wokół Leszna.
Wiemy, że w planach są dwie
najwyższej rangi imprezy – Grand Prix
oraz Drużynowy Puchar Świata. Czy
może je pan przybliżyć czytelnikom
„Merkuriusza”?
Jeżeli chodzi o Drużynowy Puchar Świata , to baraż i finał odbył się na leszczyńskim

stadionie już w lipcu tego roku, gdzie Polska wywalczyła złoty medal, pokonując Danię i Australię. Podobną imprezę będziemy
mieć w 2009 roku.
Jeśli zaś chodzi o Grand Prix na żużlu, to zostały nam przyznane dwa turnieje – 10 maja 2008 roku oraz w maju 2009
roku. W imprezie tej weźmie udział 18 najlepszych żużlowców na świecie. Ponadto
Grand Prix cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, ze względu na wysoki poziom sportowy, duże zainteresowanie medialne i transmisję do około stu stacji telewizyjnych. Bardzo liczymy na wysoką frekwencję. W finale Drużynowego Pucharu Świata
w lipcu uczestniczyło 23 tysiące widzów.
Prezesowanie klubowi sportowemu to pana pasja, ale utrzymuje
się pan dzięki własnej firmie, założonej
w 1989 roku. Prosperuje ona dobrze do
dziś. Skąd pomysł na powołanie takiego
właśnie przedsiębiorstwa na raczkującym wówczas polskim rynku?
Pod koniec lat osiemdziesiątych pracowałem dorywczo przy tłumaczeniach i pilotowaniu wycieczek turystycznych. W ten
sposób nawiązałem kontakty, które nasunęły mi pomysł handlu maszynami rolniczymi.
Przed majem 1989 roku nie miałem styczności z rolnictwem. Obecnie firma Agromix
dysponuje pięcioma umowami na wyłączność sprzedaży na terenie całego kraju maszyn rolniczych renomowanych firm.
Jako niespokojny duch nie potrafił pan na tym poprzestać. Powołał
pan Polską Izbę Gospodarczą Maszyn
i Urządzeń Rolniczych. Przyznał pan, że
to też jest wielką pasją...
Tak, byłem w styczniu 1999 roku jednym
z założycieli Polskiej Izby Gospodarczej Ma-

szyn i Urządzeń Rolniczych. Nie ukrywam,
że praca w zarządzie Izby sprawia mi wielką
satysfakcję. Dzięki tej działalności nawiązuję
bardzo dużo kontaktów z podobnymi instytucjami w całej Europie.
Jedną z najważniejszych inicjatyw Izby jest odbywający się już od dziewięciu lat Agro Show.
Pomysł zorganizowania własnej wystawy powstał wyłącznie ze względu na
sytuację ekonomiczną narzuconą w 1999
roku przez istniejący do tego czasu rynek
imprez targowych. Ceny za metr kwadratowy różnych wystaw w Polsce były nie do
udźwignięcia dla wystawców i zwiedzających. Dzięki naszej ciężkiej pracy, przez te
wszystkie lata ostatni Agro Show we wrześniu w Bednarach odwiedziło około 130
tysięcy ludzi.
Jak pan podzieli swój czas na
tyle różnych zajęć? Można się teraz spodziewać, że działalność na rzecz Unii
Leszno pochłaniać będzie pana coraz
bardziej.
W odpowiedzi na to pytanie chcę powiedzieć bardzo dobitnie, że nie czas i inicjatywy są najważniejsze, ale kadry – dobór
odpowiednich osób, które zarządzają pracą
w firmie Agromix, Klubie oraz Izbie.
Od osiemnastu lat pracuję w otoczeniu bardzo młodych ludzi, co skłania mnie
do większej motywacji i podążania za ich
wszystkimi nowymi pomysłami. I właśnie
praca z młodymi zespołami jest moim największym osiągnięciem i sukcesem.
Oczywiście najbardziej cierpi rodzina,
żona, której poświęcam najmniej czasu, bo
jest go po prostu coraz mniej.
Rozmawiała
Mariola Zdancewicz
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PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Uczenie się przez cale życie staje się jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Edukacja permanentna,
kształcenie ustawiczne albo kształcenie przez całe życie
(ang. lifelong learning), rozumiane jako proces odnawiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji czy nabywania nowych umiejętności, staje się motorem postępu
i innowacyjności.

W

XXI wieku potrzebni będą przede
wszystkim specjaliści umiejący adaptować nowe osiągnięcia nauki do różnych
dziedzin gospodarki i życia społecznego,
specjaliści potrafiący sprawnie poruszać się
na tzw. rynku wiedzy. Społeczeństwo w coraz większym stopniu korzystać będzie
z tzw. pracowników wiedzy (ang. knowledge workers), osób, których zadaniem będzie
udostępnianie i dostarczanie wiedzy innym.
W epoce gospodarki opartej na wiedzy,
w epoce społeczeństwa informacyjnego,
zwiększenie aktywności edukacyjnej osób
dorosłych (w okresie ich aktywności zawodowej) staje się warunkiem postępu i przewagi konkurencyjnej (zwiększa rentowność
przedsiębiorstw). W tym kontekście przestaje obowiązywać dotychczasowa zasada
– uczę się przez 20 lat i korzystam z nabytej
wiedzy przez kolejnych 40 lat. Szybko zmieniające się wymagania rynku pracy, w szczególności rosnące wymagania pracodawców,
oraz nieustanny rozwój nowych technologii
powodują, że co 5-10 lat większość zatrudnionych będzie musiała zmieniać zawód,
a wcześniej się do tej zmiany przygotować.
Oznacza to, że uczestnictwo w kształceniu
ustawicznym dawać będzie ogromną przewagę na rynku pracy, silnie przeciwdziałając
wykluczeniu społecznemu. Potrzebne jest
więc skuteczne przekonanie społeczeństwa,
że wyższe kwalifikacje to większe prawdopodobieństwo zatrudnienia i wyższe dochody z pracy.

Odsetek Polaków uczestniczących
w kształceniu ustawicznym, na tle
krajów Zjednoczonej Europy, jest
niski, a kształcenie ustawiczne było
i nadal jest traktowane marginalnie.
Przyczyn tego jest wiele, a jedną z najważniejszych stanowi brak społecznego
przekonania o konieczności ciągłego aktualizowania swojej wiedzy oraz podnoszenia
kwalifikacji. Tworzenie kultury nieustannego uczenia się, rozbudzanie chęci ciągłego
doskonalenia wymaga wielu zdecydowanych działań, w szczególności eliminowania formalnych przeszkód, promowania różnorodnych ścieżek edukacyjnych w ramach
dalszego kształcenia oraz formalnego uznawania wiedzy i umiejętności niezależnie od
tego, jak zostały one nabyte.
W Białej Księdze Kształcenia i Doskonalenia (ang. The White Paper on Educatin and
Training. Teaching and Learnig – Towards the

O KONIECZNOŚ
mienie obywatelom konieczności stałego
uzupełniania swoich kwalifikacji oraz związanych z tym korzyści, wymagać będzie
skoordynowanych działań wielu środowisk,
w szczególności środowiska akademickiego
oraz środowiska pracodawców.

solutnych priorytetów w rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce powinni stać
się nauczyciele wszystkich typów szkół.
Wsparcie powinno objąć nie tylko nabywanie uprawnień do nauczania tzw. drugiego przedmiotu, ale przede wszystkim
doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności kluczowych, w tym także modernizację warsztatu pracy nauczyciela. Procedury związane z awansem zawodowym
nauczycieli powinny zostać w sposób bardziej jednoznaczny wzbogacone o wymagania kwalifikacyjne związane z permanentnym kształceniem się.
Wyposażenie nauczycieli w mocne
podstawy wiedzy oraz nowe umiejętności pozwoli szkole odzyskać wartości, które
leżą u podstaw etosu szkoły. „Mądra szkoła” to szkoła ucząca się, to szkoła nadążająca za zmianami w otaczającym świecie, to
wreszcie szkoła przygotowana do konfrontacji z wyzwaniami XXI wieku, w szczególności ze swoistymi obawami wobec świata nauki i techniki. Przyjęcie powszechnej
orientacji na kształcenie permanentne nauczycieli, szczególnie w kontekście stymulowania uczenia się i rozwoju człowieka w każdym wieku, z wykorzystaniem
technologii informatycznych i komunikacyjnych, doprowadzi do rozwoju innowacji w nauczaniu i uczeniu się oraz do upowszechnienia strategii kształcenia otwartego i zdalnego. Metody kształcenia oparte
na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ang. e-Learning) stanowią ogromny potencjał dla innowacji edukacyjnych
i szybko przyczynią się do rewitalizacji
szkoły w kontekście potrzeb społeczeństwa informacyjnego.

edukacja

UCZENIA SI

Learning Society), wydanej w roku 1995 z inicjatywy Komisji Europejskiej, nakreślono wizję przejścia do życia w społeczeństwie informacyjnym, wymagającym od młodego pokolenia i ludzi dorosłych permanentnej edukacji oraz zdobywania umiejętności
w toku ustawicznego nauczania i uczenia
się. W tzw. Strategii Lizbońskiej, stanowiącej
plan reform społeczno-gospodarczych Unii
Europejskiej do roku 2010, koncepcja kształcenia ustawicznego, zarówno sformalizowanego – kursy, kształcenie policealne czy podyplomowe, jak i kształcenia nieformalnego
(samokształcenie), zajmuje ważne miejsce.
Jednym ze wskaźników, które mają
przyczynić się do realizacji celów Strategii
Lizbońskiej, jest średni poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Zakłada się, że w 2010 r. średni odsetek ludzi w wieku 25-64 lat, biorących udział
w kształceniu, w krajach UE powinien być
wyższy niż 12,5 procent (dla porównania
– obecnie w Polsce mniej niż 6 procent,
w Szwecji ponad 20 procent). Oznacza to,
że edukacja znacznej części naszego społeczeństwa kończy się na edukacji szkolnej.
Dane pokazują, że im niższy poziom wykształcenia, tym znacznie rzadziej jest ono
uzupełniane.

PRZEZ CAŁE ŻYC

W Polsce każdy zatrudniony
poświęca na szkolenie w formach
zorganizowanych średnio około
2 godz. rocznie, w krajach
rozwiniętych pracownicy kształcą się
średnio przez 50-70 godz. rocznie.
To ogromna różnica. Promocja idei
kształcenia się przez całe życie, uświado-

Rozwój nowoczesnych koncepcji
uczenia się przez całe życie
wymagać będzie przede wszystkim
zwiększenia dostępności kształcenia
ustawicznego w powiązaniu
z potrzebami szybko zmieniającego
się rynku pracy.

W konsekwencji niezbędne stanie się
zdefiniowanie tzw. umiejętności kluczowych, których posiadanie warunkuje aktywny udział w strukturach społeczeństwa
informacyjnego (społeczeństwa wiedzy).
Są to: umiejętność szybkiego uczenia się,
kreatywność, umiejętności komunikacyjne, w szczególności znajomość języków
obcych oraz nowych technik zdobywania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz umiejętności społecznych, takich
jak umiejętność pracy w grupie (żadnego
wartościowego wyniku nie osiąga się dzisiaj w odosobnieniu) czy umiejętność podejmowania decyzji z oceną uzasadnionego ryzyka.
Środki finansowe, które muszą zostać
przeznaczone na rozwój struktur i systemów instytucjonalnych, jak i konkretne
zadania edukacyjne przewidziano w takich programach, jak Europejski Fundusz
Społeczny i Program Operacyjny Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013. Jednym z ab-
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uniwersytet

UNIWERSYTET
INWESTUJE!
Z prof. dr. hab. Stanisławem Lorencem, rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, rozmawiała Mariola
Zdancewicz
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Obecność Uniwersytetu w mieście pełni znaczącą rolę w rozwoju Poznania. A inwestycje są jedną z ważniejszych pozycji w budżecie uczelni.
Uniwersytet w ciągu ostatnich kilkunastu lat powiększył się co najmniej czterokrotnie, mam na myśli okres od 1990 roku.
To wszystko wymaga oczywiście rozwoju
infrastruktury. Znakiem naszego czasu jest
i to, że wszyscy dążymy do lepszych, nowocześniejszych sposobów nauczania i jak
najlepszego wykorzystywania naszego potencjału. W roku 2004 parlament uchwalił
program wieloletni rozwoju Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza. Ten program już realizujemy i są widoczne jego pierwsze efekty. To między innymi wybudowanie na Morasku siedziby Instytutu Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, bardzo pięknego obiektu
o dużych możliwościach dydaktycznych. To
także końcowa część budowy dla Wydziału
Nauk Geograficznych i Geologicznych. Zabudowujemy tę konstrukcję, która dominowała nad obrazem miasta od kilkunastu lat.
Prace nad budową siedziby Wydziału Chemii także są bardzo zaawansowane. Przygotowana jest już dokumentacja, wystąpiliśmy
o pozwolenie na budowę. Mam nadzieję,

że w najbliższym czasie rozpoczniemy ten
etap inwestycji. Podobnie sytuacja wygląda
w przypadku sali sportowej – również na
Morasku. Budowa powinna się rozpocząć
w roku 2008. Myślimy także o postawieniu
gmachu Wydziału Historycznego oraz stworzeniu bazy mieszkaniowej dla studentów
na terenach Moraska.
W ustalonym programie znajdują się również inwestycje pozapoznańskie oraz projekty realizowane poza planem. Proszę o tym krótko opowiedzieć.
Spośród inwestycji pozapoznańskich,
a wchodzących w zakres programu, należy
wymienić rozbudowę obiektu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, gdzie
powstaje piękna sala koncertowa oraz budowę ośrodka zamiejscowego w Pile. To są
inwestycje związane z dydaktyką i programem wieloletnim.
Druga część inwestycji realizowana jest
poza planem wieloletnim i za pomocą odrębnych środków. Tutaj należy wspomnieć
o obiekcie w Gnieźnie – Kolegium Europejskim, gdzie dobiega końca ostatni etap budowy. Warto zaakcentować zaawansowane
prace nad budową dla Wydziału Prawa i Administracji przy alei Niepodległości w Poznaniu i działania na rzecz budowy obiektu integracyjnego na kampusie szamarzewskim. Bardzo istotnym zadaniem jest stworzenie dobrych podstaw dla działalności
dwóch centrów, które w ostatnim czasie zo-

stały powołane. Mam na myśli Centrum Nanobiotechnologii, które zlokalizowane będzie na Morasku i powstaje z inicjatywy rektora Stefana Jurgi oraz Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, zlokalizowane także na Morasku, którego inicjatorem jest rektor Bogdan Marciniec. Te dwie
jednostki będą działały na rzecz konsorcjów
powołanych w tej sprawie, a Uniwersytet
pełni tutaj rolę koordynatora. Chcę też poinformować, że właśnie rozpoczęła się budowa biblioteki Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej.
Trzecia grupa spraw to zaawansowane
i daleko idące remonty na terenie naszej
uczelni. Wspomnę o zakończonym remoncie Auli Uniwersyteckiej, w której nadal trwa
instalacja np. windy. Jednak przede wszystkim na uwagę zasługuje Collegium Maius,
zasiedlane przez Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej – to perła w architekturze Poznania, budynek, który odzyskuje swój blask
właśnie dzięki remontowi. Prowadzimy remonty w Collegium Novum, bardzo ważnym obiekcie dla UAM, ale od początku niedostosowanym dla potrzeb dydaktycznych.
Remont i modernizacja obiektu Domu Pracy Twórczej w Obrzycku. Wspaniały obiekt
pałacowy wraz z uzupełniającymi budynkami jest odrestaurowywany. Moim zdaniem także będzie perłą w koronie wśród
tego typy budowli w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Poznania. Z dalszych

obiektów to obiekt socjalny połączony ze
stacją monitoringu w Wolińskim Parku Narodowym na Białej Górze. Myślimy o kompleksowej rewitalizacji kampusu przy Szamarzewskiego. Mamy na uwadze renowację, remonty, adaptację i uaktualnienie wymagań w domach studenckich. Rozpoczęliśmy już remont domu studenckiego Zbyszko, a w planach są oczywiście kolejne.
Czy tworzenie studenckich
miasteczek poza centrum Poznania to
dobre rozwiązanie?
Nie ma alternatywy. Uniwersytet nie
miał już szans na pozyskanie wystarczającej
ilości obszernego terenu w centrum miasta.
To, co się udało uzyskać dla Wydziału Prawa,
to bardzo cenna działka. Mieliśmy nadzieję
na teren Starej Rzeźni, ale okazało się, że jest
to sprawa daleka w czasie, a my planów inwestycyjnych nie możemy odkładać. Nasza
praca ma charakter ciągły. Poza tym campus ma tę cechę, że wiąże w jednym miejscu te wydziały, które są ze sobą powiązane merytorycznie. Myślimy, że skojarzenie
nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk przyrodniczych z humanistami ma swoje dobre strony. Dlatego chcemy, aby część uniwersytetu przeniosła się
na Morasko. Planujemy, żeby nasza uczelnia
była skoncentrowana w trzech campusach:
centralnym, czyli Collegium Minus, Maius,
Iuridicum, Novum, drugi to campus szamarzewski, a trzeci to właśnie campus na Morasku, tzw. przyrodniczy uzupełniony o Wydział Polityczny i Historii.
Czy ta ekspansja Uniwersytetu
będzie się przekładała na dobrą współpracę z innymi uniwersytetami?
Jeśli tworzymy takie warunki, to między
innymi z myślą o tym, że będziemy mieli zagranicznych studentów oraz będziemy mogli zaproponować dobre warunki współpracy uczelniom partnerskim, w tym zagranicznym. Współpraca z Viadriną ma szczególny charakter i jest trudna do powtórzenia.
Ta współpraca opiera się na prowadzeniu
wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Collegium Polonicum. To unikatowa w skali europejskiej jednostka i trudno byłoby ją prowadzić w Poznaniu. To musi być na granicy
państw. Collegium Polonicum jest doskonałym laboratorium, które pozwala wychwycić
wszystkie różnice, odmienności między systemem edukacyjnym panującym w Niemczech, konkretnie w Brandenburgii, a polskim. Ma to również ogromne znaczenie dla
np. wzajemnego przygotowywania kandydatów na studia w taki sposób, aby było ak-

ceptowane przez obydwie strony. Musimy
odpowiednio przygotowywać studentów,
którzy będą chcieli studiować za granicą.
Czy Kolegium Europejskie
w Gnieźnie spełnia na Wschodzie taką
rolę, jak Collegium Polonicum wobec
Zachodu?
Dokładnie tak. Kolegium Europejskie
właśnie w tym kierunku się rozwija. Jeżeli
o Collegium Polonicum można powiedzieć,
że jest otwarte na zachód Europy, to Kolegium Europejskie w Gnieźnie jest otwarte
na południe Europy, na stronę bałkańską
i wschodnią. I tam w tej chwili prowadzona jest działalność dydaktyczna w zakresie
komunikacji międzykulturowej oraz kształcenie młodej kadry na poziomie doktoranckim, indywidualnych studiów humanistycznych. Ostatnio przebywała tam grupa studentów z Ukrainy. Obserwowali nasze programy dydaktyczne, sposoby kształcenia,
a ze swej strony wnosili coś nowego w kontakty ze studentami, wykładowcami.
Czy na Uniwersytecie powstanie Wydział Ukrainistyki?
To nie będzie wydział, a studia. I już
są one prowadzone na filologii rosyjskiej.
W tej chwili ogromnym atutem Uniwersytetu są neofilologie, właściwie nauczamy
wszystkich języków europejskich. Czy filologia ukraińska przebije się na odrębną specjalność, czy pozostanie elementem filologii słowiańskiej, jest osobnym tematem. Na
pewno ukrainistyka pozostanie ważnym
elementem kształcenia studentów.
Jak pan rektor ocenia migrację studentów ze Wschodu na uczelnie
poznańskie?
Ta migracja musi mieć miejsce. Chcielibyśmy, aby powstał specjalny fundusz zapewniający odpowiednie i godziwe warunki stypendialne dla tych studentów. Chcemy, żeby mogli być zasilani przez różne fundusze, tak jak ma to miejsce na Zachodzie.
Taka pomoc jest w Polsce niezbędna. Myślę, że nasz kraj jest już na tyle zasobny państwem, że stać je na takie fundusze.
A jak wygląda troska o Polonię
z odległego Wschodu, czyli np. Syberii?
Ta pomoc jest ujęta w programie, który
prowadzi Collegium Polonicum. Zapisany
jest obowiązek dotarcia do Polaków z Kazachstanu, czy dalszych obszarów, do tych
wszystkich, którzy mają korzenie polskie.
Właśnie na nich ten program jest nastawiony. Przydałoby się jednak także wsparcie ze
strony, na przykład, organizacji pozarządowych czy towarzystwa Polonia.

uniwersytet

Instytut Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Nowe Collegium Novum

25

wywiad

O wykorzystaniu włókien naturalnych
z dr. Andresem Simbaňa, koordynatorem ds. badań i rozwoju Krajowego Centrum Włókien Naturalnych na Wydziale
Nauk Rolniczych i Środowiskowych Uniwersytetu Katolickiego Ekwador i z prof.
Ryszardem Kozłowskim, dyrektorem Instytutu Włókien Naturalnych, rozmawia
Mariola Zdancewicz.
Panie profesorze, skąd pomysł
na współpracę Instytutu Włókien Naturalnych z Ekwadorem, tak odległym krajem Ameryki Południowej?
Prof. R. Kozłowski: Już wiele, wiele lat
temu spotkaliśmy się z doktorem Simbaňa, chyba na jednej z konferencji, w Brazylii. Ameryka Południowa posiada wiele doskonałych źródeł surowców naturalnych,

rają one bardzo ważne materiały włókniste,
ale także inne surowce, które w odtwarzalnym ekologicznie rolnictwie mają bardzo
poważne, ciągle rosnące znaczenie.
Celem wizyty pana dr. Andresa Simbaňa
jest wykorzystanie tych surowców włóknistych do wytwarzania bardziej przyjaznych
kompozytów, czyli materiałów niejednorodnych, stosowanych w wytwarzaniu tego
wszystkiego, co nas otacza: samochodów,
mebli, materiałów budowlanych. I właśnie
takie kompozyty są wytwarzane w naszym
Instytucie. To mogą być płaskie materiały
stosowane lub materiały łączone z termoplastycznymi polimerami. Instytut posiada odpowiednie możliwości, a doktor Simbaňa wraz z zespołem będą pracować nad
wytwarzaniem tych kompozytów, nad ustalaniem ich składu i właściwości.

Ekwador
i włókna naturalne
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w tym surowców włóknistych. Udało nam
się „zaszczepić” w doktorze. Andresie Simbaňa ideę powołania Centrum Włókien Naturalnych właśnie dla Ameryki Łacińskiej.
I w ten oto sposób, powoli, ale w końcu
powstał logistyczny system organizacyjny
tego centrum, w którego tworzeniu mieli duży udział były ambasador Ekwadoru
w Polsce dr Adolfo Alvares oraz obecny ambasador dr Fernando Flores. To ambasadorzy byli motorem napędowym w budowaniu naszej współpracy. Za Ekwadorem poszły inne kraje. Zbliżyliśmy się bardzo z Brazylią i Kolumbią.
Jakiej dziedziny dotyczy ta
współpraca?
Prof. R. Kozłowski: Tymi dziedzinami
są włókna naturalne oraz rozwój technologii wydobycia i przetwórstwa naturalnych
surowców włóknistych. Ludzie kojarzą sobie rośliny włókniste z Europą, a w Polsce
ewentualnie z lnem i z konopiami. Nic im
nie mówią takie nazwy, jak: kabuja, kenaf,
abaka – a to tylko niektóre z mniej znanych
naturalnych surowców włóknistych. Zawie-

Czy te kompozyty będą kwalifikowane do przemysłu , czy może zostaną potraktowany jako temat ogólny?
Dr A. Simbaňa: Po pierwsze po otrzymaniu wyników chcemy sprawdzić różne
drogi ukierunkowania w poszukiwaniu najlepszego zastosowania nowych kompozytów. Myślę, że na początek to będzie przemysł, ale wszystko zależy od wyników, które otrzymujemy na podstawie surowców
krajowych. Dopiero wtedy będzie można
poszukać nowych zastosowań i kierunków
wykorzystania odpadów roślin włóknistych
i roślin przemysłowych.
Prof. R. Kozłowski: Państwo w tej chwili interesują się dwoma odpadami: bagasą – odpadem z trzciny cukrowej oraz łuskami ryżowymi, które oddziela się od ziarna w procesie uzyskiwania ryżu. I właśnie
z tych surowców goście z Ekwadoru chcą
robić kompozyty.
Warto zauważyć, że Ekwador zajmuje
powierzchnię 272 km kw. – a w 1942 stracił
dużą część Puszczy Amazońskiej – i liczy 12
mln ludności. Przy tym jest bogaty w surow-

ce włókniste, energetyczne. Największą zaletą jest ich odtwarzalność. Instytut Włókien
Naturalnych wspiera rozwój wiedzy i praktyczne zastosowanie naturalnych surowców
włóknistych i jesteśmy bardzo zadowoleni
ze współpracy z tą właśnie częścią Ameryki
Południowej. Bardzo łatwo nam się rozmawia także ze względu na podobieństwa kulturowe (Ekwador jest krajem całkowicie katolickim). Myślę, że dla Polski jest to ogromna szansa pomocy technologicznej dla rozwoju gospodarki Ekwadoru.
Dr A. Simbaňa: Rządy Ekwadoru są
również bardzo nastawione na poszukiwania alternatywnych upraw roślin w miejsce
roślin narkotycznych.
Prof. R. Kozłowski: Chcemy zaproponować uprawę takich roślin jak kenaf – odmiana konopi południowych, która daje duże
plony masy celulozowo-włóknistej. Może
ona być wykorzystana m.in. jako włókno
(odzież, konfekcja), surowiec do kompozytów czy źródło energii.
Panie doktorze, wspomniał
pan, że rząd Ekwadoru jest zainteresowany tym, aby mniej produkowano roślin narkotycznych. Także Polska i Europa powinny mieć to na względzie. Czy
w Ekwadorze został wypracowany jakiś
specjalny program?
Dr A. Simbaňa: Ekwador w tej chwili ma problemy, ponieważ graniczy z Kolumbią, która słynie z największej produkcji
kokainy. To ma wpływ również na nasz kraj
– poprzez uciekinierów, przemoc, a także
różnego rodzaju konflikty społeczne itp. Powstał program „Plante”, którego założeniem
jest polepszenie warunków życia rolników,
szczególnie tych mieszkających przy granicy z Kolumbią, żeby nie kusiła ich uprawa
koki. Głównym zadaniem jest zatem rozpo-

Materiał kompozytowy
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Prof. Ryszard Kozłowski

wszechnianie i ułatwianie rolnikom upraw
innych produktów, bardziej rentownych.
Mają to być przede wszystkim włókna naturalne. Chcemy pokazać, że mogą one być
wykorzystane w innych formach niż tradycyjnie, czyli np. w przemyśle. Ekwador posiada również bawełnę kolorową, która jest
endemiczna. Dotąd używana była tylko tradycyjnie, a chcemy stworzyć szansę wykorzystania jej w produkcji tkanin barwionych
naturalnie, a także do kompozytów. Mając
na uwadze założenia tego projektu, również
Uniwersytet Katolicki w Ekwadorze podjął
doświadczenia z lnem i konopiami polskimi z Instytutu Włókien Naturalnych. Chcielibyśmy bazować na tym projekcie i móc
współpracować z agencjami rządowymi.
Otrzymaliśmy bardzo dobre wyniki, jeśli
chodzi o uprawę polskich odmian lnu: trzy
odmiany polskie adaptowały się bardzo dobrze w warunkach ekwadorskich. Teraz poszukujemy sposobów rozwijania tych rezultatów. Chcemy zrobić krok dalej i zainteresować tymi wynikami przemysł ekwadorski,
by stworzyć pewnego rodzaju łańcuch produkcyjny. Mamy na celu produkcję włókien
i nasion z tych odmian lnu.
Czy ten len sprawdził się już
klimatycznie w Ekwadorze?
Dr A. Simbaňa: Tak. Kilka lat temu, przy
wsparciu specjalistów z Instytutu Włókien,
pokierowano pracami tak, aby uprawy lnu
odpowiednio się rozwijały, przy jak najlepszych warunkach. I te wszystkie odmiany,
które udało się uzyskać w Poznaniu, zaaklimatyzowały się w Ekwadorze doskonale.
Czego możemy się spodziewać
po pana wizycie w stolicy Wielkopolski?
Dr A. Simbaňa: Podczas tego pobytu
zaprezentowano materiały z Ekwadoru, które określają właściwe zastosowanie odpadów trzciny cukrowej i łusek ryżu. Głównym
celem wizyty jest oczywiście odpowiednie
ukierunkowanie zastosowania – pod kątem

Dr Andres Simbaňa

jakiego przemysłu należy tych kompozytów
używać.
Jak pan sądzi, kiedy uda się
rozwinąć te pomysły na większą skalę?
Dr A. Simbaňa: W Ekwadorze na efekty i wyniki zastosowania otrzymanych kompozytów będzie trzeba poczekać dłużej niż
w Polsce czy Europie. Przyczyną są zachodzące tam zmiany polityczne. Zmienił się
niedawno rząd, dlatego trzeba poczekać na
decyzje nowych władz odnośnie do ewentualnego wsparcia.
Najbardziej efektywne, jak się
okazuje, są działania metodą małych
kroków, jak np. współpraca z Instytutem
Włókien Naturalnych. Czy poczyniono
jakieś kroki, aby przenieść tę współpracę
na wyższy szczebel?
Dr A. Simbaňa: W Ekwadorze został
podpisany przez prezydenta dekret, w którym mowa o tym, że priorytetem staje się
rozwój prac nad włóknami naturalnymi. Zatem wsparcie rządu jest. Podczas naszej wizyty spotkamy się również z ambasadorem
Ekwadoru w Warszawie dr. Fernando Floresem. Chcemy porozmawiać o współpracy
z Instytutem Włókien Naturalnych, ale również o tym, jaki jest obraz Ekwadoru tutaj
w Polsce. Mogę powiedzieć, że zamierzamy,
jako Uniwersytet Katolicki, podtrzymywać
i rozszerzyć naszą współpracę. Należy zauważyć, że Ekwador jest także krajem bogatym w źródła ropy naftowej. A obecnie ropa
jest bardzo pożądanym produktem. Dodatkowe środki otrzymane właśnie z jej sprzedaży rząd inwestuje w tworzenie i rozwój
parków technologicznych i innowacyjnych.
Chciałbym podziękować za ośmioletnią
współpracę z Instytutem Włókien Naturalnych i wyrazić nadzieję, że te wspólne badania będą nadal przynosić dobre rezultaty.
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Pławner

wyzwania. Można sobie wyobrazić przerażenie całego koła polskiego na wiadomość
o pojedynku, który mógłby stać się powodem śmierci znakomitego artysty. Oburzenie było ogólne, tym bardziej że wina nie
leżała po stronie Wieniawskiego. Bal został
przerwany, humory sparaliżowane, w końcu nastąpiło to, co było wynikiem słuszności: Prusak przeprosił Polaka.
Skrzypek podczas pięciu pobytów koncertował w Poznaniu 17 razy. Na okoliczność pierwszej wizyty braci Wieniawskich
w 1854 roku napisano nawet specjalny
wiersz na ich cześć. Gdy koncertował u nas

Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Jury
pod przewodnictwem Konstantego Andrzeja Kulki wyłoniło siedmiu laureatów.
Organizator Konkursu, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, po raz
pierwszy w swej historii postanowił pokazać swoich młodych laureatów po roku.
Od 1 do 18 października w Muzycznej
Wadze skrzypkowie wystąpili z recitalami, prezentując inne niż rok temu utwory.
Jeszcze ważniejszym aspektem tych występów był ich niekonkursowy charakter.
Młodzi soliści czuli się swobodniej i po-

Jarosław Nadrzycki - V nagroda

Airi Suzuki - II nagroda

dwa lata przed śmiercią, w 1878 roku, pisał
optymistycznie do Mikołaja Rubinsteina:
„Dzięki polskiemu lekarzowi z Poznania jestem zdrów jak ryba i moje zdrowie w chwili obecnej nie pozostawia nic do życzenia”.
Była to krótkotrwała radość. Zmarł w Moskwie w 1880 roku.

kazali się ze znacznie lepszej strony, niż
w warunkach konkursowego stresu.

LAUREACI
Wojciech Pławner - VI nagroda

enryk Wieniawski był obywatelem świata. Urodzony w Lublinie, kształcił się
w Paryżu, uczył w dwóch konserwatoriach
w Petersburgu i Brukseli. O kompozytorze
pisano: „Był to piękny mężczyzna wysokiego
wzrostu, o owalnej twarzy, wytwornych rysach i cudownych oczach. Nosił długie włosy,
które zawsze zaczesywał za ucho. Jego maniery i ruchy były eleganckie i proste, jak zwykle
u dobrze wychowanych osób”. W wieku średnim żartował z siebie: „Kiedyś byłem szczupły
i interesujący, dziś jestem gruby i interesowny”. Prowadził bardzo ożywione życie koncertowe, przemierzał Europę dyliżansem i pociągiem. Statkiem płynął na koncerty w Stanach
Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach byłby
idolem w stylu muzyków rockowych. W swoim twórczym 45-letnim życiu skomponował
24 utwory opusowane, w tym dwa koncerty
na skrzypce z orkiestrą.
Pobyty wirtuoza w polskich miastach
łączyły się z licznymi uroczystościami i manifestacjami patriotycznymi. W 1857 roku
w Szczawnie zacni Wielkopolanie, z Hipolitem Cegielskim na czele, wraz z Henrykiem
Wieniawskim znaleźli się na balu. Tam zdarzył się następujący incydent: Henryk Wieniawski, wówczas w pełni nie tylko swego
znakomitego talentu, ale i sił, odznaczył się
werwą w tańcu, a nade wszystko w mazurze. Nagle wszczęła się sprzeczka. Wieniawski i jeden z adeptów górnictwa zaangażowali tę samą pannę do kontredansa. Od
słów przyszło do przymówek i w końcu do

Nadrzycki
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I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
w Warszawie odbył się w 1935 roku, w setną rocznicę urodzin Wieniawskiego, z inicjatywy jego bratanka Adama. Na drugi trzeba było z powodu wojny poczekać aż 17
lat. Na skutek zburzenia Filharmonii Narodowej konkurs zorganizowano wtedy w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej i tak Konkursy Skrzypcowe stały się specjalnością stolicy Wielkopolski, w której odbyło się ich już
dwanaście edycji.
W październiku minionego roku przeżywaliśmy zmagania skrzypków w XIII

Suzuki

H

Wojciech Pławner, laureat VI nagrody,
startował w konkursie z dużym obciążeniem psychicznym – jego brat Piotr wygrał
konkurs wspólnie z Bartłomiejem Niziołem.
Solista w rozmowie na antenie Radia Merkury powiedział: Konkurs Wieniawskiego był
czasem emocji, trzeba było opanować wielki repertuar i był wielką lekcją odporności
psychicznej. Teraz moim głównym wyzwaniem jest przekazanie emocji poprzez muzykę skrzypcową i chciałbym ludzi przekonać
do mojej gry. Wojciech Pławner, dziś student
dwóch uczelni: łódzkiej w klasie profesor
Iwony Wojciechowskiej i wiedeńskiej u profesora Gerharda Schulza, pokazał w Poznaniu i swoją wirtuozerię w utworach Pablo
Sarasatego, i muzykalność w Sonacie wiosennej Ludwiga van Beethovena.

Jarosław Nadrzycki, piąty na konkursie, po Wieniawskim wystartował między
innymi w Konkursie im. Tibora Vargi w Sion,
gdzie zdobył II nagrodę. Studiuje na Akademii Muzycznej w Poznaniu u prof. Jadwigi
Kaliszewskiej i w Royal Academy of Music
w Londynie u Igora Pietruszewskiego. Pokazał dojrzałą interpretację Sonaty A-dur
Johannesa Brahmsa i duży smak i swobodę
techniczną w „Tzigane” Maurice’a Ravela.

Anna Maria Staśkiewicz - III nagroda
znańska publiczność poznała nowe wirtuozowskie ujęcie tematów z opery „Carmen”
Bizeta „Carmen-Fantasie Brillante” Hubaya.

Staśkiewicz

Airi Suzuki, laureatka II nagrody, ma
17 lat i jest maturzystką w Liceum Muzycznym Toho w Tokio. W styczniu będzie zda-

kowskim zaproponowała bardzo ciekawy
program pod tytułem „10 strun do tańca”,
który zawierał tańce Dworzaka, Sarasatego,
Granadosa i Piazzoli. Po konkursie, który jak
powiedziała Radiu Merkury, wiele ją nauczył,
nagrała wraz z gitarzystą płytę oraz przygotowuje się do konkursu o stypendium artystyczne w Austrii. Maria Machowska jest
na III roku warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie profesora Konstantego Andrzeja Kulki. Na poznańskim recitalu zaskoczyła
mnie zdecydowaną różnicą poziomów gry
przed rokiem i obecnie. Był to bardzo udany recital, w którym i potrafiła zafrapować
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Machowska
Alina Kurczewska (Radio Merkury)

rok po Wieniawskim
wała egzamin z języka japońskiego, angielskiego i matematyki oraz przedmiotów muzycznych. Dzięki konkursowi zagrała podczas Koncertu Noworocznego z New Japan
Philharmonic Orchestra II Koncert skrzypcowy d-moll Henryka Wieniawskiego. Solistka pokazała swój ogromny potencjał –
pasję, muzykalność, świadomość ujęcia formy w Sonatach d-moll Johannesa Brahmsa
i w Sonacie nr 1 Sergiusza Prokofiewa. Chyba jednak program dla młodej skrzypaczki
okazał się bardzo trudny, bo w wykonanym
na zakończenie Polonezie A-dur Wieniawskiego pojawiły się zupełnie niepotrzebne
niedoskonałości.
Maria Machowska, piąta na konkursie rok temu, zmieniła skrzypce na 100-letni niemiecki instrument i zdecydowanie
korzystniej zaprezentowała się obecnie. Ze
swoim kolegą gitarzystą Grzegorzem Mań-

technicznymi możliwościami w „Melodiach
cygańskich” Pablo Sarasatego, i uwodzić
w „Historii tanga” Astora Piazzoli.
Lev Solodovnikov swe 20 urodziny obchodził w Poznaniu, podobnie jak przed rokiem, gdy podczas losowania prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego Andrzej Wituski wręczył młodemu
skrzypkowi krawat z wizerunkiem patrona
konkursu. Po otrzymaniu IV nagrody w Poznaniu potwierdził swe możliwości, wygrywając Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Hubaya-Szigetiego w Budapeszcie.
Studiuje w Konserwatorium Moskiewskim
u Edwarda Gracza i gra w jego orkiestrze,
również jako solista. W Poznaniu na współczesnym instrumencie z Cremony wykonał
jak rasowy, dojrzały muzyk Sonaty Johannesa Brahmsa i W.A. Mozarta. Najmniej udała
się solowa Sonata Bartoka. Cieszę się, że po-

Dla Anny Marii Staśkiewicz III nagroda na zeszłorocznym konkursie okazała się
paszportem do bardzo ożywionej działalności. Skrzypaczka dwukrotnie wystąpiła
w Brazylii w Sao Paulo, grała z Filharmonią
Narodową oraz orkiestrami kameralnymi –
z Amadeusem pod dyrekcją Agnieszki Duczmal na czele. Absolwentka Poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie profesora Marcina Baranowskiego skonstruowała najciekawszy program swego recitalu, proponując utwory kompozytorów XX wieku: Witolda Lutosławskiego, Alfreda Schnittke i Igora Strawińskiego. Solistka pokazała wszystkie walory swej gry: możliwości techniczne,
różnorodność kolorystyczną i wyobraźnię,
z którą wykreowała na przykład divertimento „Pocałunek wróżki” Strawińskiego.
Agata Szymczewska, laureatka I nagrody, powiedziała Radiu Merkury: Minął rok od
konkursu i ciągle noszę w sobie to szczęście
i przerażenie. Dziś mogę powiedzieć, że moje
obawy były słuszne. Bardzo dużo się nauczyłam, także o sobie. Agata Szymczewska po
Wieniawskim wygrała jeszcze jeden konkurs –
o instrument. Otrzymała na rok, od niemieckiej fundacji Deutsche Musikleben, skrzypce
Antonio Stradivariego z 1680 roku. Zagrała koncerty w wielu polskich filharmoniach,
także z czołowymi polskimi orkiestrami, jak
Filharmonia Narodowa czy Sinfonia Varsovia. Zagrała recital w Studiu Koncertowym
PR, wystąpiła na prestiżowych festiwalach:

Solodovnikov

Maria Machowska - V nagroda

Lev Solodovnikov - IV nagroda
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Blue Note Poznań Jazz Club prezentuje:
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Szkoda tylko, że publiczność poznańska
w komplecie stawiła się jedynie na koncercie laureatki I nagrody, bo choć grała bardzo pięknie, to i jej konkurenci zasługiwali na zainteresowanie melomanów. Bardzo
ważną rolę w recitalach odegrali pianiści:
Joanna Zathey i Marcin Sikorski, którzy towarzyszyli skrzypkom także podczas przesłuchań konkursowych.
Już wiemy, że młodzi soliści pokazali
inne oblicza po roku, a czas zweryfikuje ich
działania w przyszłości.

JAZZOWE NUTY

w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech i podczas inauguracji festiwalu w Łańcucie. Grała
z filharmonikami w Lahti i z Wileńską Orkiestrą Symfoniczną, wystąpiła w kanadyjskim
Calgary. Otrzymała po konkursie wiele nagród, na przykład Paszport Polityki i Fryderyka za najlepszy album solowy. W minionym
roku zaprezentowała 60 koncertów i plan tegoroczny jest równie napięty. Agata Szymczewska chciałaby skończyć jak najszybciej
studia u profesorów Bartosza Bryły w Poznaniu i Krzysztofa Węgrzyna w Hanowerze.
Powiedziała nam: Teraz jestem tak zajęta, że
gdy wrócę do domu lub hotelu, to najbardziej
kocham ciszę albo otwieram dobrą książkę. Na
swój poznański występ po roku wybrała bardzo różnorodny repertuar. W związku z rokiem Karola Szymanowskiego recital otworzyła Mitami op. 30. Skrzypaczka stworzyła niepowtarzalny nastrój, malując pięknym
dźwiękiem Źródło Aretuzy, ukazując zauroczonego sobą Narcyza czy bawiące się Driady u boku Bożka Pana. Potem z racji 100.
rocznicy śmierci Edwarda Griega z dużym
wyczuciem romantycznej frazy zagrała jego
III Sonatę. Na zakończenie sama uzasadniła,
że przygotowała bukiet drobnych tańców
Henryka Wieniawskiego, więc skrzyło się
w rytmie Mazurka czy Kujawiaka.

jazzowe nuty

Szymczewska

muzyka
Agata Szymczewska - I nagroda

W listopadowym programie klubu każdy powinien znaleźć interesującą dla siebie propozycję. My gorąco polecamy przede wszystkim
trzy wydarzenia.
Już 2 listopada z okazji Zaduszek Bluesowych w Blue Note zagra siedmioosobowa
formacja kierowana przez wokalistę i trębacza Boneya Fieldsa – The Bone’s Project.
Sześciu (w większości czarnoskórym) muzykom amerykańskim towarzyszy biała saksofonistka Nadege Dumas – bogate instrumentarium, niezwykłe aranże, niesamowita
energia i obłędne wokale! Repertuar zespołu to wysmakowana mieszanka bluesa, soulu, rocka i jazzu – standardy mistrzów oraz
kompozycje własne.
Bezsprzecznie najważniejszym wydarzeniem tego miesiąca (a prawdopodobnie
i całego sezonu jazzowego) będzie koncert
zespołu ikony światowego jazzu, jednego
z najważniejszych współczesnych perkusistów Jacka DeJohnette – The Ripple Effect Project. DeJohnette współtworzył kilka najwybitniejszych formacji w historii
jazzu: John Coltrane Quintet, Charles Lloyd
Quartet, zespół Milesa Davisa; współpracował m.in. z: Janem Garbarkiem, Johnem

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE WYDARZENIA

jazz

LISTOPADA:
2.11.2007, piątek, godz. 20.30

BONEY FIELDS & BONE’S PROJECT (USA/Francja)
Zaduszki Bluesowo-Funkowe

6.11.2007, wtorek, godz. 20.00

JAZZ TOP W BLUE NOTE pod mecenatem władz miasta Poznania
JACK DEJOHNETTE RIPPLE EFFECT PROJECT
Jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu! Tuzy światowego jazzu prezentują „muzykę
bez granic”

10.11.2007, sobota, godz. 20.30

CHRISTOPH TITZ QUINTET (Niemcy)
Kojące smoothjazzowe dźwięki; promocja nowego albumu „When I love”

19.11.2007, poniedziałek, godz. 20.00
RENATA PRZEMYK – the best of

20.11.2007, wtorek, godz. 20.00

OPEN MIC – wieczór wolnej sceny / otwartego mikrofonu z zespołem live

23.11.2007, piątek, godz. 20.30

ANDRZEJ OLEJNICZAK & JAN JARCZYK QUINTET (Kanada/Hiszpania/Polska)
Dwie wielkie osobowości polskiego jazzu, po latach imponującej kariery za granicą,
na wspólnym tournée po Europie!

30.11.2007, piątek, godz. 20.30

POPEK INTERNATIONAL QUINTET (USA/Polska)
Stephen Scott, Cameron Brown, Victor Lewis, Piotr Wojtasik i Krzysztof Popek

ka i badaczka muzyki Indian
z Puszczy Amazońskiej – Marlui
Miranda, od lat współpracujący
z DeJohnette związany z wytwórnią ECM kompozytor, multiinstrumentalista – John Surman, producent i specjalista od
elektroniki – Ben Surman oraz
basista Jerome Harris.
Jacka DeJohnette The Ripple Effect Project wystąpi na
scenie Blue Note 6 listopada.

Abercrombiem, Herbie Hancockiem, Billem
Evansem, Chickiem Coreą...
The Ripple Effect jest niezwykle eklektycznym projektem łączącym akustyczny
jazz, world music i elektronikę. Nieprzypadkowy jest więc dobór artystów zaproszonych do udziału w projekcie: brazylijska perkusjonistka, wokalistka, performer-

Na uwagę wszystkich
melomanów zasługuje także
koncert 30 listopada Popek
International Quintet. Nowoczesny be-bop miesza się tu z elementami etnicznymi i free. Koncepcja zespołu oparta
jest na brzmieniu oraz indywidualności
każdego z muzyków, stąd skład zespołu
złożony z samych światowych gwiazd –
Camerona Browna, Victora Lewisa, Piotra Wojtasika, Krzysztofa Popka oraz

znanego ze współpracy z Wyntonem Marsalisem i Sonny Rollinsem pianisty Stephena Scotta (nazywanego często przedstawicielem optymistycznej linii jazzowego fortepianu).
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SREBRNA
MASKA
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październik a podczas uroczystego wieczoru w Teatrze Nowym w Poznaniu Stowarzyszenie Loża Patronów Teatru po raz
dziesiąty wyróżniło aktora swojego Teatru Nowego tradycyjną
Srebrną Maską. Odwołując się do
najstarszych i najszlachetniejszych tradycji mecenatu w polskim teatrze, tę nagrodę eleganckiego towarzystwa jej fundatorzy co roku przyznają swoim
ukochanym aktorom w uznaniu
dla ich osiągnięć artystycznych
w minionym sezonie teatralnym.
Nominowanych do Maski było
pięcioro: Mirosław Kropielnicki
za rolę François Pignona w Przyjęciu dla głupca, Daniela Popławska za rolę Matki i Zbigniew
Grochal za rolę Ojca w spektaklu Sześć postaci szuka autora,
Antonina Choroszy za rolę Janet
w przedstawieniu Rutherford i syn
oraz Mariusz Puchalski za rolę
Poloniusza w Hamlecie. Nominowani wraz ze zgromadzonymi
na widowni Dużej Sceny Teatru
przedstawicielami Loży Patronów,
reprezentantami władz wojewódzkich i miejskich, przedstawicielami mediów, dyrekcją Teatru,
jego pracownikami i przyjaciółmi,
wysłuchali koncertu specjalnego
gościa wieczoru, Krystyny Prońko.
Piosenkarka z towarzyszeniem zespołu wykonała swoje najsłynniejsze przeboje i mniej znane utwory. Po tej części uroczystości nowa
prezes Loży Patronów, Renata Mataczyńska, ogłosiła tegorocznego
laureata Srebrnej Maski, którym
został Mariusz Puchalski (zdradzając, że bardzo bliscy wygranej byli
Antonina Choroszy i Mirosław Kropielnicki, którą to wiadomość publiczność przyjęła brawami). Obdarowani upominkami – porcelaną firmy Rosenthal – nominowani
aktorzy, wśród nich laureat, który
otrzymał także pamiątkową statuetkę Srebrnej Maski i wszyscy
goście wieczoru mieli okazję do
spotkań i rozmów podczas wydanego przez Lożę Patronów Teatru
bankietu w foyer Dużej Sceny.
Redakcja
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ny na współpracę i pomoc innym, a nie na
rywalizację, walkę czy indywidualny sukces.
Dzięki tzw. neuronom lustrzanym ma pierwotną, wrodzoną empatię, a funkcjonujący
w mózgu układ nagrody uaktywniający się
w momencie dokonywania czynów bezinteresownych sprawia, że „dobre czyny” są
po prostu przyjemne... Funkcjonalny rezonans magnetyczny pozwolił to wielokrotnie

Wbrew
naturze
ludzkiej

apewne po wyborach nastąpi kolejna
w dziejach ojczyzny naszej era bałwochwalstwa. Kapitalizm, wolny rynek, prywatyzacja, swobodna konkurencja, święte prawo własności itp. będą traktowane
jak objawione słowo Boże nadchodzącej
(powracającej?) ideologii państwowej. Nie
chodzi tu o czepianie się słów, w końcu
można się rzeczowo zastanawiać, na przykład, na ile własność jest święta – jak życie,
zdrowie, wolność, godność? Albo też, na ile
w globalnym kapitalizmie ponadnarodowych koncernów w ogóle może być wolna
konkurencja? Chodzi o kpinę ze stosunku
do nich – pełnego nabożeństwa, na klęczkach i bezmyślnego, nie mówiąc o wiedzy
i rozsądku.
Oto zamiast ekonomicznej racjonalności mamy w ojczyźnie naszej mętny kult jakiegoś „kapitalizmu” niedzisiejszego i jego
symbolicznych aspektów (jak te słowa wytrychy, słowa slogany). Przykrywa on rozmaite geszefty i realne konflikty, zaciemniając raczej obraz status quo, niż służąc
zrozumieniu. To nowomowa RP czwartej
minus pół – zaklęcia inne niż w socjalizmie
realnym, akty strzeliste inne niż w kościele,
ale postawa podobna, fideistyczna.
Tymczasem najnowsze badania prowadzą do wniosku, że kapitalizm jest niezgodny z ludzką, społeczną naturą. To,
że jest moralnie i estetycznie obrzydliwy, ponieważ żeruje na tym, co
w człowieku niskie i szpetne: chciwości,
zachłanności, egoizmie i agresji, konfliktowości itd. – to jedno. Nawet jeśli właśnie
dzięki temu jest najbardziej dynamicznym ustrojem ekonomiczno-społecznym w dziejach – nie zmienia to oceny moralnej lub estetycznej chciwości czy wyzysku, nie przestają one
być grzechem albo słabością, nie
stają się cnotą, zaletą. Cywilizacyjna skuteczność nie czyni z grzechu
cnoty ani ze słabości zalety, tylko
w pewnych okolicznościach okazuje się ona efektem ubocznym,
ich niezamierzonym skutkiem pozytywnym. I nie dajmy sobie w tej
sprawie robić wody z mózgu.
Neurobiologia, młoda nauka,
m.in. dostarczająca narzędzi psychologii społecznej, pozwoliła udowodnić
prawdy, które w świetle kultu „kapitalizmu” są herezjami. Oto człowiek z natury swej dobry jest, altruistyczny, nastawio-
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stwierdzić z całym obiektywizmem. Traktują na ten temat dwie nowe książki – „Inteligencja społeczna. Nowa nauka o stosunkach międzyludzkich” Daniela Golemana,
twórcy pojęcia inteligencji emocjonalnej
i „Inteligencja społeczna. Nowa nauka sukcesu” Karla Alberta.
Jak zatem organizacja społeczna oparta na zasadzie przeciwnej do tej, która
ustanawia naturę człowieka, trwa zamiast
migiem się rozpaść? Co sprawia, że nie tylko trwa, ale i ma się nieźle?
Najpierw to, że nasza socjalizacja osłabia tę pierwotną empatię i altruizm, dzięki
czemu możemy nie tylko sami przetrwać
w świecie egoizmu i rywalizacji, ale uczymy się traktować walkę z innymi jako coś
naturalnego. Dzięki temu możliwy jest
krok drugi – takie rozgrywanie niższych
instynktów (np. agresji), że w pewnym
stopniu mogą one przynosić gospodarczo-społeczny pożytek. Jego schematyczny mechanizm pokaże pewien fakt.
Oto w Niemczech w męskich toaletach zaczęto przytwierdzać do dna muszli
klozetowych czy pisuarów – atrapę muchy.
Okazało się, że powszechnie uruchamia
ona w sikających facetach instynkt myśliwego, więc bezwiednie starają się oni trafić w muchę, czyli nasikać na muszą głowę. W efekcie nie sikają na podłogę wokół ani deskę sedesu. Dzięki
temu powstaje rocznie kilka milionów euro niemieckich oszczędności
na sprzątaniu i środkach czystości...
Proste? Modelowo proste! A tyle
wyjaśnia. Zamiast kastrować, żeby
nie sikali gdzie popadnie, albo zachęcać facetów, żeby sikali na siedząco jak w Skandynawii, zaprząc
niemal beznakładowo męski instynkt do oszczędzania środków czystości. Tylko w kapitalizmie możliwe.
Osobiście obawiam się, że
ten przykład wyjaśnia za mało.
Najprawdopodobniej to mniejszość mutantów, którzy mają
zdefektowane neurony lustrzane, niedorozwiniętą empatię
i altruizm, wymyśliła kapitalizm
i goni znakomitą większość normalnych ludzi do wyścigu szczurów, zamiast pozwolić im wylegiwać
się w słońcu pod drzewem i biesiadować z przyjaciółmi...
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