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Zintegrowani
wokół projektu
„Las Bałtycki”
Dziewięć krajów, mianowicie Estonia, Finlandia, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja oraz
Ukraina uczestniczyło w konferencji
w ramach międzynarodowego projektu
„Las Bałtycki” w Polsce.
Jest to jeden z programów Interreg III
B BSR, to taka fachowa nazwa, łączący nadbałtyckie regiony państw wymienionych
w pytaniu, a dotyczy wymiany doświadczeń w zarządzaniu i użytkowaniu zasobów leśnych.  
Kanadyjczyk Fred Pollett, obecny również na spotkaniu jest autorem
koncepcji Lasu Modelowego. Czym różni
się ona od reprezentowanego przez Polskę Leśnego Kompleksu Promocyjnego?  

ekosystem

Z dyrektorem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, panem Arkadiuszem Błochowiakiem rozmawiała Mariola Zdancewicz.

Od lewej stoją: Filip Machaj, Józef Fiksa, Piotr Grygier,
Arkadiusz Błochowiak, Anna Zielińska, Tomasz Markiewicz.

Las Modelowy to koncepcja społecznego zarządzania obszarem, zmierzająca do
likwidacji i rozwiązywania konfliktów, popierająca każde działanie przynoszące miejscowemu społeczeństwu korzyści, które
nie kłóci się z dobrem przyrody. Jest miejscem, gdzie sprawdzane są najlepsze praktyki zarządzania, jest również partnerstwem
wspólnej pracy dla osiągnięcia wspólnych
celów. W Polsce zaś od 1944 r. tworzone są,
jak wspomniałem, Leśne Kompleksy Promocyjne, których zadania skupiają się wokół prowadzenia gospodarki leśnej na podstawie wszechstronnego rozpoznania stanu
biocenozy leśnej, w tym:
• odtwarzania naturalnych walorów lasu
metodami racjonalnej gospodarki prowadzonej na zasadach ekologicznych,
• integrowania celów gospodarki leśnej
z aktywną ochroną przyrody, promowania wielofunkcyjnej i zrównoważonej
gospodarki leśnej, prowadzenia prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego,

prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa i szkoleń leśników.
Dla każdego Leśnego Kompleksu Promocyjnego opracowuje się specjalne zasady
w zakresie hodowli i ochrony lasu. Ponadto, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
powołuje radę społeczno-naukową, która
jest organem doradczym i opiniotwórczym
dla gospodarujących tam leśników.
Obecnie w Polsce istnieje dziewiętnaście Leśnych Kompleksów Promocyjnych,
w tym dwa na terenie Wielkopolski: wspomniany LKP Lasy Rychtalskie i LKP Puszcza
Notecka (największy LKP w Polsce, obejmujący swym zasięgiem cały kompleks Puszczy
Noteckiej).
Gdzie na świecie przyjęła się
kanadyjska idea lasu?  
Lasy modelowe, tworzą swoistą sieć, istnieją obecnie na wszystkich kontynentach.
Jest ich czterdzieści cztery. W Europie powierzchnie lasów modelowych znajdują się
w Szwecji i Rosji.
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Zintegrowani
wokół projektu
„Las Bałtycki”
ekosystem

Czy zdołaliśmy zainteresować
lub zaskoczyć czymś naszych gości?  
Furorę, jeśli tak mogę powiedzieć zrobiło Arboretum Leśne na terenie Nadleśnictwa
Syców, którego głównym celem jest ochrona i zachowanie najcenniejszych genotypów krajowych drzew i krzewów leśnych,
a także ochrona i reintrodukcja na stanowiska naturalne gatunków zagrożonych i ginących, zwiększanie lesistości kraju,
• udział w badaniach naukowych środowiska przyrodniczego – we współpracy
z różnymi ośrodkami naukowymi, gromadzenie kolekcji botaniczno-dendrologicznych w Arboretum,
• wymiana rozmnożeniowego materiału
roślinnego z ogrodami botanicznymi,
arboretami i instytucjami badawczonaukowymi w kraju i za granicą oraz
• p opularyzacja wiedzy przyrodniczej
wśród rozmaitych grup społecznych poprzez prowadzenie edukacji leśnej i ekologicznej.
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Od 2001 roku Arboretum Leśne realizuje zadanie z zakresu ochrony zasobów genowych w ramach „Archiwum Klonów Gatunków Cennych”. Podstawowym jego celem jest zachowanie i pomnożenie bogactwa i różnorodności najcenniejszych zasobów genowych ekosystemów leśnych. Zasoby genowe gromadzone i pomnażane
w Archiwum Klonów na terenie Arboretum
w Sycowie (również w laboratorium metodą in vitro) pochodzą z terenów zachodniej Polski obejmujących swym zasięgiem
Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
w: Szczecinie, Szczecinku, Pile, Poznaniu,
Zielonej Górze, Wrocławiu, Toruniu oraz
częściowo w Katowicach i Krośnie. Tereny,
na których jest realizowany projekt, znajdują się w zasięgu administracyjnym województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.
W obrębie działania projektu znajduje się

kilkadziesiąt rezerwatów i Karkonoski Park
Narodowy.
Twórcy światowej sieci Lasu
Modelowego są zainteresowani zaszczepieniem jej również w naszym kraju.  
Rzeczywiście uważają, że nasze Leśne
Kompleksy Promocyjne to tereny, na których wiele działań związanych ze społecznym zarządzaniem zostało już sprawdzonych. Pracujemy nad tym, by kontynuować
ten projekt pod nazwą „Las Bałtycki II”. Temu
służyła ostatnia konferencja w Wilnie.
Jednym słowem projekt spełnił oczekiwania?
Tak, jest bardzo owocny.
Jacy partnerzy z Wielkopolski,
oprócz Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
biorą udział w projekcie „Las Bałtycki”?  
Współpracuje z nami jeszcze Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wielkopolskiego.

www.balticforest.net
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Co jakiś czas powraca w mediach (i nie tylko) temat gospodarki odpadami w Poznaniu, ale także i w Wielkopolsce. Jaka ona właściwie jest – czy jesteśmy rzeczywiście po wielkopolsku gospodarni czy wręcz przeciwnie – spychamy
sprawę pod dywan? Co zrobiliśmy i czy były
to właściwe decyzje? Co jest przed nami
i czy damy radę stawić czoła wyzwaniom?
W jakim kierunku ma rozwijać się gospodarka odpadami w Wielkopolsce?
Kwestia dość aktualna – trwają prace
nad ostatecznym kształtem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski (dalej posługuję się także akronimem WPGO), podstawowego dokumentu strategicznego w tym zakresie, właśnie
skierowanego do konsultacji społecznych.
Dokumentu, o którym złośliwi czy złośliwe mogliby powiedzieć: jeśli czegoś nie
ma w WPGO, to oznacza, że nie istnieje. To
być czy nie być w WPGO oznacza bowiem
otrzymać dofinansowanie czy nie otrzymać,
gdyż podstawowym kryterium przyznania
środków zewnętrznych jest wymienienie instalacji w tekście planu. Instalacją w gospodarce odpadami może być np. składowisko,
sortownia odpadów czy kompostownia. Nie
byłabym sobą, gdybym nie zwróciła uwagi
na fakt, że plan, będący odpowiedzią na
następne 4 lata na wymienione wyżej pytania, miał być gotowy do końca czerwca
tego roku, kiedy to minął ustawowy termin

wniosek „spalarniowy”.
Temat spalarni odpadów wzbudza co najmniej mieszane uczucia, również w Poznaniu
i powiecie, szczególnie w kontekście współpracy z gminami w ramach powołanej do
życia w maju tego roku Aglomeracji Poznańskiej. Po debacie w lutym 2006 roku czekaliśmy na ogłoszenie przetargu na wstępne
studium wykonalności, z którego będziemy
mieć szanse dowiedzieć się m.in. czy i w której z wybranych lokalizacji Poznań ma zainwestować w spalarnię. Studium wstępne ma być
gotowe w pierwszej połowie przyszłego roku
ze względu na prowadzone nadal badania
morfologiczne odpadów.
Ochroną środowiska zajmuję się zawodowo, więc nie omieszkałam wywołać małej
dyskusji w pracy. Pytanie brzmiało: czy przy
obecnym kształcie gospodarki odpadami
i planowanych w najbliższym czasie zamierzeniach oraz stawianych wymogach (dotyczących np. poziomów odzysku) warto nam
wchodzić w spalanie odpadów? Mówię nam, bo miasto to my, a razem z nami – nasze pieniądze. Jeśli tak – to jak to zrobić, by
nie dokładać do interesu tak jak Warszawa?
Ile osób, tyle poglądów. W jednym byliśmy zgodni – jeśli spalanie, to wyłącznie
jako współspalanie czyli dodanie odpadów
w ilości do 10 proc. do paliwa stosowanego tradycyjnie przez np. elektrownię; w naszej ocenie w ogóle odpadała budowa samodzielnej spalarni odpadów. Jeśli spalanie
odpadów, to wyłącznie tzw. RDF-u czyli od-

powiednio przygotowanego paliwa z wysokokalorycznych odpadów, np. z mieszaniny
tworzyw sztucznych, papieru, tetrapacków
czy drewna. No tak, ale skąd uzyskać te odpady wobec obecnego zaangażowania
(m.in. mieszkańców) w selektywne zbieranie surowców wtórnych i jego dalszego zakładanego rozwoju?
Źródłem paliwa odpadowego mogą
być pozostałości po doczyszczaniu surowców wtórnych, a także odpady gumowe,
w tym „wzgardzane” opony rowerowe, trafiające do tej pory na składowiska, czy odpowiednio przesortowane palne frakcje,
wydzielone z odpadów zmieszanych. Pytanie najważniejsze – czy elektrociepłownia
poznańska (bo to jedyna moim zdaniem instalacja, którą można brać pod uwagę) zechce współpracować?
Korzyści – mniej odpadów trafi na składowisko, uzyskamy wzrost udziału energii
z alternatywnych źródeł. Teraz o kosztach.
Z jednej strony bezpośrednich, a więc inwestycyjnych i eksploatacyjnych, takich jak
budowa infrastruktury, koszty transportu,
obróbki odpadów; z drugiej – pośrednich,
do których należeć mogą: obciążenie miasta i gmin ościennych przewozami odpadów, obniżenie wartości gruntów sąsiadujących z fabryką RDF-u, koszty mediacji ze
społecznością lokalną. Zastanawiam się także, czy część osób nie znalazłaby usprawiedliwienia i nie zrezygnowała z rozdzielania
odpadów w domach, bo „przecież i tak da
się coś z tym zrobić”.
O jednym nie możemy zapomnieć –
rozważania powyższe (jakie by nie wynikały z nich wnioski) dotyczą wyłącznie instalacji określanej mianem „końca rury” czyli
sposobem na zagospodarowanie tego, co
jest. Kultura konsumpcyjna, opakowująca
towary wielokrotnie, nakłania nas do pochłaniania, szybkiego trawienia i „wydalania” z naszych gospodarstw (a więc i budżetów) przedmiotów, które nie utraciły swojej
użyteczności. Myślę że, gdyby władze miasta włożyły odpowiednio dużo zaangażowania (również finansowego) w akcję, która stanowiłaby kontrę wobec naszego „obżarstwa”, przyniosło by więcej pożytku. Ale
o tym może innym razem.
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15 lat WFOÂiGW
Rozmowa z Przemysławem Gonerą, przewodniczącym Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, prezesem WFOŚiGW w Poznaniu
Podczas targów POLEKO Poznań znów będzie stolicą polskiej ekologii, zwiększy to zapewne zainteresowanie zagadnieniami ekologicznymi.
Ono rośnie z każdym rokiem. Nie przypadkiem tegoroczną pokojową nagrodę
Nobla przyznano działaczom ruchów ekologicznych. Ochrona środowiska dotyczy
dzisiaj każdego mieszkańca Ziemi i jest niezwykle ważną dziedziną gospodarki oraz nauki. W opracowywanie nowoczesnych energooszczędnych technologii zaangażowane
są najtęższe umysły i najbogatsze firmy.
Znaczenie ekologii podkreślają poznańskie
targi, w których uczestniczą wystawcy z całego świata i którym towarzyszą liczne konferencje oraz seminaria naukowe. Wspólną
ekspozycję prezentują na nich Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które rozpoczęły właśnie piętnasty rok działalności.
Jubileusz skłania do podsumowań, czym więc są obecnie wojewódzkie fundusze i jakie mają osiągnięcia
w ochronie środowiska?
Są regionalnymi instytucjami finansów
publicznych. Wraz z narodowym oraz powiatowymi i gminnymi funduszami tworzą spójny i sprawny system finansowania
przedsięwzięć ekologicznych w kraju. Jego
zasadą jest, że wszystkie opłaty i kary za
użytkowanie środowiska mają być przeznaczane na jego ochronę. WFOŚiGW powołano ustawą w roku 1993 i nadano im osobowość prawną. Wtedy było ich 49, po reformie administracyjnej połączyły się w szesnaście. Ich zadaniem jest nie tyle administrowanie powierzonymi środkami, ile gospodarowanie nimi poprzez udzielanie pożyczek oraz przyznawanie dotacji inwestorom. Z tych zadań fundusze wywiązują się
należycie, gdyż z każdym rokiem powiększają wielkość dofinansowania przeznaczanego na wsparcie inwestycji ekologicznych
oraz zasoby własne.
Ile pieniędzy trafia do inwestorów?

sce kilka kolejnych projektów – rozbudowa
systemu zaopatrzenia w wodę Poznania czy
zagospodarowanie odpadów w Lesznie.
Opracowywane są kolejne przedsięwzięcia.
Dla uregulowania gospodarki wodnej Wielkopolski szczególne znaczenie ma planowana budowa sztucznego zbiornika Wielowieś
Klasztorna. Na niego przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać, ale w minionym roku
zakończono budowę zbiornika w Starej
Wsi na rzece Powie oraz Pakosławiu na Orli.
Oczyszczalnię ścieków w Łęce Opatowskiej
gmina zbudowała w dwa lata angażując
niewiele środków własnych. Blisko 99 proc.
kosztów stanowiły środki z Unii Europejskiej
oraz WFOŚiGW. Takich przykładów udanego
połączenia inicjatywy samorządów i naszej
pomocy finansowej można wskazać wiele.
Fundusz każdego roku dofinansowuje budowę, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i termomodernizacje budynków. Środki finansowe przeznaczane są również na realizację
przedsięwzięć małych – jednak dla lokalnych społeczności bardzo ważnych. Często
wspomagamy ratowanie zabytkowych parków czy nawet jednostkowego drzewa stanowiącego pomnik przyrody.
Nakłady na ochronę środowiska to również korzyści dla mieszkańców, gdyż oznaczają one rozbudowę infrastruktury komunalnej.
Z naszą pomocą w Poznaniu oraz wielu innych miastach i wsiach Wielkopolski
kanalizowane są osiedla mieszkaniowe, budowane oczyszczalnie ścieków oraz odnawiane śródmiejskie parki. Wiele gmin zainteresowanych jest termomodernizacją budynków komunalnych, szkół, przedszkoli
i szpitali. W obiektach tych często montowane są nowoczesne i ekonomiczne systemy ogrzewania wykorzystujące odnawialne
źródła energii – Słońce, biomasę oraz ciepło

z głębi ziemi. Wspomagamy także termomodernizacje budynków należących do policji i straży pożarnej oraz dofinansowujemy
zakup przez nie pojazdów i urządzeń ratowniczych. Wspieramy samorządy w realizacji
programów likwidacji mogilników i usuwania wyrobów azbestowych. Warto też podkreślić owocną współpracę z uczelniami
i organizacjami ekologicznymi. Dofinansowujemy projekty badawcze, wydawnictwa
i konferencje. Do zadań funduszu należy
bowiem także wspieranie działalności edukacyjnej. Szczególną popularnością cieszą
się ośrodki edukacji przyrodniczej, w których organizowane są zielone szkoły. Dzieci
zdobywają w nich wiedzę o wielkopolskiej
przyrodzie, poznają jej tajniki oraz uczą się
jak ją chronić. W ostatnich kilku latach powstało, na terenach ważnych z przyrodniczego punktu widzenia, szereg ścieżek edukacyjnych, na których możliwa jest aktywna
nauka przyrody i zjawisk nas otaczających.
Czy te różnorodne działania zapobiegną degradacji środowiska, przybywa przecież informacji o kolejnych zagrożeniach i nieuchronnych zmianach
klimatycznych.
Każde przedsięwzięcie, każde ludzkie zachowanie ma wpływ na środowisko. I każdy
z nas powinien wnosić swój wkład w jego
ochronę. Podczas studiów na wydziale geografii UAM oraz badań naukowych dobrze
poznałem niezwykłą historię naszego globu. Z perspektywy kolejnych epok geologicznych ludzka cywilizacja, z której jesteśmy tak dumni, wydaje się tylko chwilką w dziejach. Jesteśmy drobiną, częścią
ogromnego wszechświata, uzależnieni od
wielu potężniejszych zjawisk i praw, które
zaledwie dopiero poznajemy i w części rozumiemy. Musimy uświadomić sobie kruchość Ziemi, niewielkiej planety zagubionej
w bezmiarze kosmosu oraz własne możli-

wywiad

Tylko w latach 1999-2006 wojewódzkie
fundusze przekazały inwestorom, a w 80
procentach są nimi samorządy, ponad 11
miliardów złotych. Nasze środki nieustannie krążą, napędzają realizację kolejnych inwestycji ekologicznych. Łącznie szesnaście
WFOŚiGW każdego roku przekazują około
1,5 mld złotych, a to oznacza, że co czwarta
złotówka zainwestowana w ochronę środowiska pochodzi od wojewódzkich funduszy.
Co Wielkopolska zyskała na
działalności WFOŚiGW?
Wielkość naszej pomocy udzielonej inwestorom od roku 1999 przekroczyła już 1,3
miliarda złotych i z każdym rokiem jest coraz większa. W roku 2005 wyniosła 123 mln
zł, w ubiegłym ponad 150 mln zł, a w tym
roku przekażemy około 230 mln zł. Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków
WFOŚiGW przynoszą wymierne efekty ekologiczne, potwierdzane przez Wojewódzką
Inspekcję Ochrony Środowiska. Zmniejsza
się emisja szkodliwych związków, zwiększa
się ilość oczyszczanych ścieków oraz przybywa nowych składowisk i kolektorów sanitarnych.
Jakie ważne dla środowiska
obiekty zbudowano w regionie z pomocą WFOŚiGW?
Szczególnie istotne znaczenie ma oddanie w ubiegłym roku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” pod Kaliszem. Został zbudowany przez związek 19
gmin i miast z dwóch województw wielkopolskiego i łódzkiego. Na 20 hektarach powstały obiekty do segregacji i utylizacji odpadów komunalnych z obszaru zamieszkanego przez 320 tysięcy osób. Koszty budowy nowoczesnego zakładu wynoszą 20 mln
euro, w tym z unijnego Funduszu Spójności
otrzymaliśmy 11 mln euro. W ramach tego
Funduszu, wspierającego największe przedsięwzięcia, realizowanych jest w Wielkopol-

la Wielkopola

Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie
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Przemysław Gonera, prezes WFOŚiGW Poznaniu
rozmawia o ochronie środowiska z dziennikarzami konińskich mediów
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wości działania i jak najlepiej je wykorzystać. W Polsce przez minionych kilkanaście
lat zrobiono dużo dla ochrony środowiska.
Poprawa czystości wód i powietrza jest zauważalna. To w dużej mierze zasługa sprawnego systemu finansowania przedsięwzięć
ekologicznych. Samorządy są skutecznie zachęcane i wspierane w ich realizacji.
Pojawiły się jednak pomysły likwidacji WFOŚiGW…
Przeciwko takiej „naprawie finansów”
protestowali głośno naukowcy i samorządowcy. Likwidacjafunduszy grozi bowiem
drastycznym ograniczeniem nakładów na
ochronę środowiska. Nasza działalność
jest przejrzysta, a procedury przyznawania wsparcia finansowego jasno określone
i konsekwentnie przestrzegane. Jesteśmy
kontrolowani przez samorządy i organizacje ekologiczne, które mają swych przedstawicieli w radach nadzorczych, a także
urzędy skarbowe i NIK. Nie ma więc mowy

Sztuczny zbiornik wodny Radzyny
o jakiejkolwiek niegospodarności w wydawaniu publicznych pieniędzy. Środki wpływające do funduszy z tytułu opłat i kar za
użytkowanie środowiska są przeznaczane
na jego ochronę. Kierowane są na cele społecznie najbardziej uzasadnione i przynoszące największe efekty ekologiczne. Dopilnowują tego same samorządy, które o dofinansowanie rywalizują i najlepiej wiedzą
na co wydawać wspólne pieniądze. Koszty
działalności funduszy w porównaniu do innych instytucji finansowych są bardzo niskie. A ich ustawowo zagwarantowana samodzielność sprawia, co podkreślają samorządowcy, że o wydatkowaniu wspólnych
środków decydują przede wszystkim racje
merytoryczne, a nie polityczne naciski.
Warto zatem utrzymać Fundusze?
Warto zachować polski system finansowania ochrony środowiska. Przez blisko
piętnaście lat funkcjonowania wykazał on

swą sprawność i skuteczność. Pozytywne zmiany w ochronie środowiska widać
w każdej gminie. A przecież przed nami
terminy osiągnięcia norm środowiskowych
określone w Traktacie Akcesyjnym z Unią
Europejską.
Czy więc stać nas na kolejne
eksperymenty i burzenie sprawnego
systemu?
Ja i wielu ludzi zaangażowanych
w ochronę środowiska jesteśmy przekonani, że nie. Mam nadzieję, że nasze rzeczowe
argumenty przekonają obecnych decydentów. Znaczenie WFOŚiGW w realizacji przedsięwzięć ekologicznych oraz w pozyskiwaniu
środków unijnych docenił Minister Środowiska, który zawarł umowy o ich uczestnictwie
jako instytucji wdrażającej w realizacji zadań
w dwóch osiach priorytetowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W jego ramach w latach 2007-2013 zostanie
przeznaczonych ponad 36,3 mld euro, w tym
ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,8 mld euro. Z tego na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska skierowanych zostanie ok. 5,5 mld euro.
Wasze doświadczenie i skuteczność w działaniach na rzecz ochrony
środowiska docenił także samorząd województwa wielkopolskiego.
Na początku października z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego
WFOŚiGW w Poznaniu zostaną przekazane zadania związane z pełnieniem funkcji
instytucji pośredniczącej dla Priorytetu III
„Środowisko Przyrodnicze”, realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Na działania w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” przewidziano ogółem
173,8 mln euro. Jako instytucja pośrednicząca WFOŚiGW będzie między innymi dokonywać naboru i oceny projektów, akceptować
listy rankingowe, zawierać umowy o dofinansowanie projektów, prowadzić kontrole
i monitoring ich realizacji oraz dokonywać
płatności na rzecz beneficjentów.
Jak WFOŚiGW poradzi sobie
z nowymi zadaniami?
Mamy wykwalifikowane kadry i doświadczenie w realizacji projektów unijnych
oraz współpracy z samorządami. Z pewnością sprostamy więc nowym wyzwaniom,
a skorzystają na tym mieszkańcy i środowisko Wielkopolski.
Rozmawiała
Mariola Zdancewicz
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iększość z nas ma prawo jazdy, każdy myśli o sobie, że jest kierowcą na miarę Roberta Kubicy, ale
tylko nieliczni postanowili zmierzyć się z dublińską ulicą. Odpowiedzialność za siebie to pół biedy; są Polacy,
którzy codziennie biorą odpowiedzialność za tysiące
osób! Jak zostać dublińskim autobusiarzem i zarabiać
po 1000 euro tygodniowo? O tym i o siedmiu krokach
na tej ścieżce z Sylwkiem Wiśniewskim rozmawia Jacek Rujna.

Siedem kroków do Dublin Bus?
Siedzisz sobie w Polsce i pewnego dnia
nachodzi myśl: – Aaa…, pojadę do Irlandii
i będę tam kierowcą autobusów miejskich
tym bardziej, że prawo jazdy przecież mam!
Czy takie myślenie to grzech?
Ale w życiu! Moja firma czyli Dublin
Bus wciąż czeka na kierowców i nie ma
znaczenia czy są z Polski czy z Portugalii.
Trzeba zrobić siedem kroków i już się paraduje w uniformie kierowcy Dublin Bus
i codziennie wyprowadza się Volvo z zajezdni…
– Pięknie brzmi, ale po kolei. Krok po
kroku. Muszę mieć polskie prawo jazdy
„na autobusy”?
Nic podobnego. Wystarczy mieć kategorię „B” i na razie to wszystko. To twój pierwszy krok i już jesteś o etap do przodu.
– Mam takie „prawko” i co z tego? Siadam za kierownicą i pokazuję, że umiem
jeździć?
Spokojnie. Bez irlandzkiego – zdanego we własnym zakresie egzaminu prawa jazdy na odpowiednik polskiej kategorii „D” – nie ruszysz z miejsca. To twoja inwestycja. Idziesz tu zdawać jeszcze raz niezależnie od tego, co tam masz
wbite w polskim „prawku”. Mało tego:
sam płacisz za to 39 euro, masz 40 pytań
i możesz popełnić trzy błędy. Na tym etapie
możesz jeszcze poprosić o pomoc polskiego tłumacza, za którego musisz oczywiście
sam zapłacić, ale odradzam taką decyzję, bo
następne kroki zdyskwalifikują cię, jeśli nie
znasz języka. Idziesz w Dublinie na O’Connell Street do głównej siedziby Dublin Bus.
Tam prosisz o aplikację na kierowcę i po
chwili dostajesz stosowne formularze. Wypełniasz je i zostawiasz na miejscu i po jakimś czasie Firma prosi cię o stawienie się
na rozmowę ze znajomości zasad prowadzenia samochodu na drogach publicznych
w Irlandii.

– Dobra. Z tłumaczem czy bez niego –
zdałem test. Gram dalej. Co teraz?
Teraz masz 15 minut prawdy. Wzywają
cię przed komisję i – nie ma, że boli – rozmawiasz z nimi w języku angielskim o tym
jak się czujesz, jak ci się Dublin podoba, czy
jeśli ktoś wrzuci ci do kasy siedem monet
po dwa euro i poprosi o 8 biletów po 1.40
to ile mu wydasz reszty, a może nie wydasz
żadnej reszty i jak wtedy poprosisz o dopłatę…, takie „rozpoznanie bojem”. To jeden z najtrudniejszych etapów, ale od razu
poradzę, że trzeba się uśmiechać, być na luzie, poprosić nawet o powtórzenie pytania,
bo komisja też patrzy na to, czy umiesz sobie radzić ze stresem. Może zresztą głównie
na to patrzą, w końcu tam są psychologowie transportu.
– Zdałem. Ciężko było, ale zdałem. Osiem
razy 1.40 to 11.20, muszę im z 14 euro
oddać 3.80. Jedziemy do kroku następnego…
Właśnie poległeś, bo reszta wynosi 2,80!
Matematyka! A teraz będzie chyba krok piąty. Cierpliwość. Czekasz na wyniki od dwóch
tygodni do – jak w moim przypadku – sześciu miesięcy. Wiadomo, to Irlandia! I nie
możesz się łudzić, że się czegoś dowiesz
przez telefon. Jest jak w Hollywood: „pan
poczeka, zadzwonimy!”. Czujesz się jak Izabella Scorupco!
– No, ale wreszcie zadzwonili i mówią:
„nasze euro i autobusy czekają na pana”
i niech pan się zgłosi jak najszybciej…
No właśnie. Idziesz i zdajesz kolejny test,
a właściwie, to dopiero uczysz się jeździć po
mieście. Oczywiście „z instruktorem na plecach”. Wtedy masz chłopie pole do popisu
jadąc „Alexandrem” po O’Connellu i żałując,
że nie jesteś kameleonem z asynchronizacją gałek ocznych. Oczywiście wszyscy włażą ci pod koła i przez okno nawet nie można wrzasnąć, co się myśli o przechodzącym

na czerwonym świetle, bo często zdarza się,
że jest to umundurowany facet z Gardy. Nie
wspominam o babkach z Penney’s–a i o pijakach w weekend…
– Było już siedem kroków. To koniec?
Zapomniałem o ósmym, przepraszam. Jak już masz to wszystko za sobą
to dają ci 14 dni na nauczenie się rozkładu tras, po których będziesz jeździł. Czasy,
przystanki, wszystko na pamięć, bo przecież nie będziesz za każdym razem patrzył w kartkę! Zresztą na początku pracy
nie wiesz jak pot z czoła wytrzeć, a co dopiero w ściągę patrzeć! Warto się tego nauczyć przed wyjazdem z zajezdni, bo choć
później jeździsz już „na czuja”, to ta wiedza
zawsze się przyda! Ja na przykład znam
na pamięć 18 tras, bo przecież nie wiem
czy „rzucą mnie” jutro na siedemnastkę,
czy na trzynastkę. Albo jeszcze na coś innego. Firma nie chce, żebyś się przyzwyczajał, bo rutyna prowadzi do błędów. Jak
w samolocie…
– No. Teraz już naprawdę koniec? Ze spokojem więc porozmawiajmy o kasie…
Nie tak szybko. Przez pierwszy rok masz
coś w rodzaju kontraktu czasowego, choć nie
jest to klasyczny „permanent”. W tym czasie
miałem dwie oficjalne, umundurowane kontrole i jedną „cichociemną”. Może zresztą więcej, bo nie wiadomo przecież. Ale jak już przebrniesz przez to, to masz spokój. Z nadgodzinami wychodzić może spokojnie ponad 1000
euro tygodniowo, ale Firma też patrzy na to,
czy „się nie zrywasz”. Nie wspomniałem wcześniej o badaniach lekarskich, przez które przechodzisz, ale tam też zwracają uwagę na zachowanie, na reakcje, na odporność na stres.
Po roku jednak masz już pełną umowę, darmową opiekę medyczną, poczucie tego, że jesteś potrzebny i szacunek szefów.
– To ja jednak zostanę Hermaszewskim.
Dziękuję.
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Czy nam
jeszcze
zakwitną
kasztany?

ostojny i wspaniale kwitnący kasztanowiec biały na stałe wpisał się w krajobraz polskich miast i wsi. Do Polski kasztanowce przybyły przed blisko 400-tu laty
z Azji Mniejszej, za panowania Stefana Batorego, który polecił osobistemu ogrodnikowi Lorenzo Bozetho wykorzystać te drzewa
przy budowie swojego ogrodu w Łobzowie
pod Krakowem. Od tego czasu kasztanowiec
zwyczajny szybko zaaklimatyzował się u nas
jako drzewo dekoracyjne, sadzone najpierw
w parkach i ogrodach przypałacowych.
Drzewa te powszechnie były kojarzone ze
zbytkiem i wystawnością. Od XVII wieku zaczęto je sadzić w miastach, przy ulicach, alejach i parkach. Z tych czasów pozostały jeszcze gdzieniegdzie stare aleje często chronione jako pomniki przyrody. Za najstarszy kasztanowiec w Polsce uważa się rosnący we wsi
Lubiń koło Krzywinia. Ma on obwód ponad 5
m, i przypisuje się jemu około 240 lat. Kasztanowce były cenione nie tylko ze względu na
wyjątkowo dekoracyjne kwiaty i atrakcyjne
owoce jesienią, ale również za to, że korona
tworzy duży chłodny cień. Chętnie sadzono
te drzewa w pobliżu domostw, gdyż wierzono, że ich obecność odpędza komary.
Kasztanowiec jest drzewem o dużej
symbolice. Gdy kwitnie to jest już pewne, że
nadeszła upragniona wiosna i rozpocznie
się czas matur. Drzewa są częstym tematem
utworów literackich, obrazów, piosenek.
Spadające nasiona kasztanowca – kasztany,
mimo, że są niemile widziane na drogach,
są zbierane przez dzieci do wyrobu kasztanowych ludzików. Są one przysmakiem dla
świń i innych zwierząt. Wykazują one neutralizujące działanie promieniowania żył
wodnych. Dlatego poleca się umieszczać
woreczki z tegorocznymi kasztanami pod
poduszką lub nosić w kieszeni.

Kora z kasztanowca białego zdzierana
paskami wiosną i suszona w słońcu dostarcza skutecznego środka przeciwgorączkowego. Nalewka z owoców kasztanowca poprawia cyrkulację krwi, stosowana jest także
przy hemoroidach, reumatyzmie.
We współczesnej medycynie kwiaty
kasztanowca (Flos Hippocastani) suszone
bez szypułek w warunkach naturalnych lub
w temperaturze do 350C, posiadają escynę, flawonoidy, kumaryny, cukry, kwasy organiczne, garbniki – uszczelniają naczynia
krwionośne oraz zmniejszają ich ruchliwość
i łamliwość (escyna); kora kasztanowca
(Cortex Hippocastani) zbierana z młodych
gałęzi, suszona jak wyżej posiada esculinę,
flawonoidy, garbniki i wykazuje dodatkowo działanie ściągające; nasiona (Semen
Hippocastani ) i niedojrzałe owoce (Fructus
Hippocastani immaturus) zbierane w lipcu
– posiadają saponiny, escynę, flawonoidy,
karotenoidy, kumaryny, garbniki i wykazują
działanie przeciwzapalne oraz tamują krwawienie.
Kasztanowiec jest również dobrą rośliną
miododajną, dostarczając pszczołom dużo
nektaru i pyłku.
W warunkach Polski spotyka się najczęściej kasztanowca białego lub zwyczajnego,
a rzadziej kasztanowca czerwonego, żółtego, gładkiego. Uważam, że obecnie należałoby zaniechać sadzenia kasztanowca białego w nasadzeniach miejskich.
Kasztanowce wymagają do swego wzrostu stanowisk słonecznych, z żyznym podłożem bogatych w wodę lecz nie stojącą. Nie
znoszą stanowisk suchych.
Także w Poznaniu jest wiele kasztanowców stanowiących pomniki przyrody.
O kasztanowcach zrobiło się głośno, kiedy wystąpił na szeroką skalę szrotówek kasz-
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należy do szkodników, które niszczą drzewo.
Jego szkodliwość jest dwojakiego rodzaju –
po pierwsze w wyniku żerowania gąsienic
zmniejsza się powierzchnia asymilacyjna
liści sprawiając, że drzewo wcześniej zapada w okres zimowy, oraz po drugie – uszkodzone od gąsienic szrotówka liście mają obniżoną wartość dekoracyjną. Jeśli chodzi
o pierwszy rodzaj szkodliwości to wiadomo, że jeżeli na drzewie znajdują się liście
do połowy sierpnia, to drzewo przestaje już
rosnąć i przygotowuje się do zimowania.
Głównym argumentem przy opracowaniu sposobów i metod ograniczenia szkodnika było jak utrzymać liście na drzewach do
połowy sierpnia. Pamiętać musimy, że drzewa gubiły liście pod koniec czerwca jeszcze przed wystąpieniem szrotówka. I nic się
w tej materii nie zmieniło.
Początkowo nasze badania szły w kierunku wykorzystania dwóch metod, a mianowicie metody mechanicznej polegającej na grabieniu i niszczeniu liści z zimującymi poczwarkami szkodnika oraz metody chemicznej w ramach której stosowaliśmy opryskiwanie podłoży pod drzewami
– niszczenie wylęgających się motyli, opryskiwanie pni w momencie wylęgania się
motyli – niszczenie motyli występujących
na pniach, oraz opryskiwanie liści w dolnej
części korony drzewa preparatami niszczącymi jaja i młode gąsienice szrotówka kasztanowcowiaczka pierwszego pokolenia. Już
po pierwszym roku badań zrezygnowano ze
stosowania chemicznych środków ochrony
roślin jako niebezpieczne dla środowiska
i zakazane do stosowania w zieleni miejskiej.
Przy współpracy z Gazetą Wyborczą zorganizowano akcję grabienia liści, co znacz-
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nie ograniczyło liczebność szkodnika, szczególnie jego pierwszego i drugiego pokolenia. Trzecie pokolenie występuje w sierpniu
i nie jest groźne dla drzew. Zabieg grabienia liści powinien być podstawowym i najważniejszym zabiegiem w ochronie kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Niezależnie od tego rozpoczęliśmy
w 2004 roku badania nad możliwością poprawy warunków powietrzno-wodnych
drzew rosnących w mieście. Badania te są
kontynuowane do dnia dzisiejszego. Bardzo
pozytywne wyniki uzyskaliśmy ze stosowaniem hydrożeli i wprowadzeniem w okolice
systemu korzeniowego grzybów mikoryzowych.
Hydrożele są to wielocząsteczkowe częściowo usieciowione kopolimery, zbudowane z alkoholu poliwinylowego, politlenku etylenu lub poliakrylanów. Najważniejszą cechą hydrożeli jest ich zdolność wiązania wody i sorpcja kationów. Możliwości
chłonne hydrożeli są ogromne, przekraczając kilkaset razy (ponad 400) masę własną.
To znaczy, że jeżeli pod drzewo wprowadzimy na głębokość 60 cm 1 kg uwodnionego
hydrożelu to znaczy, że umieszczamy tam
mały zbiornik retencyjny z którego korzenie
mogą korzystać w miarę potrzeby. Około
95 % wody jest dostępna dla drzewa. Cykle
wchłaniania i oddawania wody przez preparat mogą być powtarzane tysiące razy. Jednorazowe wprowadzenie hydrożeli wystarcza na około 5 lat. Pod koniec swojej działalności hydrożele rozkładają się na czynniki
nieszkodliwe dla środowiska.
Mikoryzacja jest to najnowszy trend
w poprawie warunków siedliskowych w terenach zieleni. Jest to wprowadzenie w oko-
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tanowcowiaczek nowy dla warunków Polski
szkodnik kasztanowca białego. Jest to mały
motyl wielkości 6-7 mm. W warunkach Poznania występuje w 3 do 4 pokoleniach
w ciągu roku. Wylęgające się wiosną (15.04
– 06.05) motyle z zimujących w opadłych liściach poczwarek przebywają przez około 14
dni na pniach drzew, tam następuje kopulacja, po której samice przelatują na najbliższe liście i na górnej stronie blaszki liściowej
składają jaja. Wylęgające się z nich gąsienice
wgryzają się do liścia, wyjadają miękisz powodując tzw. miny. Rozwój jednego pokolenia trwa około sześciu tygodni. Motyle pokolenia wiosennego wylęgają się pomiędzy
25 maja a 29 czerwca w zależności od temperatury panującej w danym roku. Gąsienice ostatniego pokolenia pozostają w liściach
w specjalnie przygotowanych łódeczkach
przykrytych od góry przeźroczystą wydzieliną i tak zimują. Miny powstające na liściach
ograniczają powierzchnię asymilacyjną liścia.
Zauważono, że kasztanowiec wcześniej zasycha i gubi przedwcześnie liście. Wprawdzie
już w początkach lat 90. na kasztanowcach
wystąpiło zasychanie liści i drzewa przedwcześnie je traciły, niekiedy już pod koniec
czerwca o czym donosił dr Szymon Łukaszewicz, ale nikt jakby nie chciał tego zauważyć. Autor ten stwierdził, że główną przyczyną złego stanu kasztanowców w Poznaniu
są złe warunki powietrzno-wodne panujące
na stanowiskach gdzie rosną kasztanowce.
W związku z tym zalecał On takie zabiegi poprawiające warunki wzrostu drzew jak mulczowanie, nawożenie, zwiększenie wolnej
przestrzeni wokół drzew, obniżenie pH, aerację i nawadnianie drzew, wymianę podłoża.
Należy podkreślić, że badania te prowadzone
były w latach 1995-1999, to jest przed wystąpieniem szrotówka kasztanowcowiaczka.
Pierwsze objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanowcach białych na terenie Poznania (Cytadela)
zauważyliśmy we wrześniu 1999 r. W 2000
roku Dyrekcja Zarządu Zieleni Miejskiej
w Poznaniu zleciła Katedrze Metod Ochrony Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu
wykonanie badań nad występowaniem
tego gatunku na kasztanowcach rosnących
w wybranych miejscach Poznania, określenie jego szkodliwości i opracowanie metod
i sposobów ograniczenia jego liczebności.
Na to ostatnie zwracam szczególną uwagę
nie mamy zwalczyć lecz tylko ograniczyć
jego liczebność.
Po zaznajomieniu się z dostępną literaturą dowiedzieliśmy się, że szrotówek nie
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lice systemu korzeniowego pożytecznych
grzybów. W wyniku tego następuje symbioza (współżycie) grzyba z korzeniami rośliny. Grzyb rozkłada materię organiczną
w glebie, udostępniając roślinie niezbędne
dla niej składniki mineralne, potrzebne witaminy (głównie z grupy B), a także wytwarza substancje chemiczne o charakterze antybiotycznym, które chronią rośliny przed
czynnikami chorobotwórczymi. Natomiast
korzenie rośliny dostarczają grzybowi węglowodanów, aminokwasów i innych potrzebnych mu składników odżywczych.
Grzyby mikoryzowe pomagają roślinie
w pokonaniu różnych stresów fizycznych
i biologicznych, tj. niedostatek wody, deficyt
składników mineralnych, nieodpowiednie pH,
nadmierne zasolenie itp. Ułatwiają one roślinie wegetację penetrując przestrzenie glebowe, przez co zwiększają powierzchnię chłonną
korzenia nawet tysiąc razy.
Prowadziliśmy także zakrojone na szeroką skalę badania nad zastosowaniem barwnych opasek i tablic lepowych oraz pułapek
feromonowych w ograniczeniu liczebności motyli szrotówka kasztanowcowiaczka.
Stosowano opaski i tablice żółte, niebieskie
i bezbarwne pokryte specjalnym klejem,
wykorzystując właściwości wabiące niektórych barw dla wielu gatunków owadów.
Po wnikliwym przeanalizowaniu tych
pułapek okazało się, że nie jest to dobry sposób, gdyż znajdowano na nich mało motyli
szrotówka kasztanowcowiaczka, a znacznie
więcej innych organizmów. Z tego względu
nie będziemy propagować oblepiania pni
drzew kasztanowców lepnymi opaskami.
Bardzo pozytywne wyniki uzyskano stosując specjalne pułapki z umieszczonymi
w nich dyspenserami feromonowymi płciowymi. Feromony płciowe – są to substancje
chemiczne wydzielane przez samice celem
zwabienia samców. Do pułapki z feromonem płciowym przylatywało tysiące samców i zostawały tam na umieszczonych kartonikach z klejem. W pułapce takiej stwierdzano tylko niekiedy inne organizmy. Stosowanie pułapek feromonowych może mieć
zastosowanie dla celów monitoringu.
Na zakończenie chciałbym się odnieść
do podsycanego przez wszelkie media, bardzo inwazyjnego sposobu, jakim jest nawiercanie pnia i aplikowanie preparatu
chemicznego. Preparat taki transportowany
jest w najwyższe partie korony zatruwając
wszystkie organy drzewa. Drzewo takie jest
zatrute przez co najmniej dwa lata. Preparat ten nie jest selektywny i nie niszczy tyl-

ko gąsienic szrotówka kasztanowcowiaczka,
lecz tworząc tzw. zieloną pustynię zatruwa wszystkie inne organizmy. Jak z takich
drzew można pobierać części rośliny i przeznaczać je jako surowiec farmakologiczny?
Jak można być dumnym z propagowania
tzw. szczepienia kasztanowców, jak to czyni osoba podpisująca się jako Maciej Zdzienicki w 6. numerze Przyroda Polska? Jak
czasopismo mające chronić polską przyrodę może propagować wśród młodzieży
sposoby świadomie niszczące wiele organizmów? A co z bioróżnorodnością? Przecież
kasztanowiec to nie tylko drzewo, które widać z daleka, to mini ekosystem wraz z żyjącymi na nim i przy nim organizmami. Po
zastosowaniu takich środków chemicznych,
jakie proponuje się do kasztanowców, to
trudno mówić o jakimkolwiek życiu.
W Poznaniu zaszczepiono 100 kasztanowców i poddano je ścisłej obserwacji. Okazuje się, że na wszystkich wystąpiła
w miejscu nawiercania silna nekroza. Nekroza ta przemieszcza się w głąb drzewa.
Wiele z tak traktowanych drzew już usunięto (ul. Wieniawskiego koło Opery) wiele
jest w bardzo złej kondycji i nie wiadomo
czy przetrzymają do końca przyszłego roku
(ul. Marcelińska koło Stacji Krwiodawstwa).
Podsumowując powyższe opracowanie
pozwolę sobie wypunktować najważniejsze
zagadnienia:
• szrotówek nie zniszczy kasztanowców, jeżeli o nie zadbamy i dostarczymy im to,
co potrzebują do prawidłowego wzrostu
i rozwoju,
• dokładne, kilkakrotne grabienie i niszczenie
liści przeprowadzone w okresie jesiennym
całkowicie wystarczy do obniżenia populacji szrotówka kasztanowcowiaczka i opóźni
całkowite zasychanie liści,
• zaniechać sposobu szczepienia kasztanowców preparatami chemicznymi jako
niebezpieczne dla ludzi (szkodliwe wyziewy), szkodliwe dla drzewa, szkodliwe dla
ekosystemu drzewa, niszczące bioróżnorodność środowiska.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Baranowski
pełni funkcję kierownika Katedry Metod Ochrony Roślin poznańskiej Akademii Rolniczej.
Napisał wiele prac związanych z ochroną terenów zieleni miejskiej. W kręgu
jego zainteresowań znajdują się m.in.:
problemy zdrowotności drzew, w tym
kasztanowców.
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Wywiad z Krzysztofem Mączkowskim,
wiceprzewodniczącym Rady Miasta Poznania.
Coraz częściej proponuje się
mieszkańcom segregację śmieci. Dlaczego nie wszystkim?
Segregacja odpadów stanowi jeden
z elementów systemu gospodarki odpadami. Nie rozpatrujemy problemu segregacji tylko w skali poszczególnych osiedli,
czy grup mieszkańców, ale w skali całego
miasta. Założenia budowy sprawnego systemu gospodarki odpadami mówią, że segregacja powinna występować na całym
obszarze miasta. To, że nie objęła ona jeszcze wszystkich mieszkańców jest efektem
nie domknięcia systemu. Aktualnie jesteśmy na etapie jego budowy. Cieszę się, że
w Polsce mówi się, że system w Poznaniu
istnieje, ale cały czas go budujemy i eliminujemy z niego luki i niedoskonałości. Dzisiaj ok. 20-30% miasta nie jest jeszcze objęte segregacją. Ale to nie oznacza, że zatrzymamy się na obecnym poziomie. Będzie-

cjonale gospodarowanie środowiskiem oraz
tworzenie systemów gospodarki odpadami
powoduje, że tego rodzaju usługi są tańsze.
Musimy wszak pamiętać, że ochrona środowiska ma także wymiar ekonomiczny. Sądzę,
że nasze społeczeństwo dość długo dojrzewało do tego, by zacząć traktować ekologię jako potrzebę. Inną sprawą jest kwestia
świadomości decydentów. Dzisiaj największym problemem przy budowaniu gospodarki odpadami nie jest brak pieniędzy czy
ustaleń prawnych, a kwestia decyzji. Częstokroć wójtowie i burmistrzowie nie uznają gospodarki odpadami za problem ważny
– skupiają się na innych, ich zdaniem, ważniejszych rzeczach. Kwestia gospodarki odpadami traktowana jest często jako sprawa
mało ważna. Poraził mnie przypadek wójta,
który na pytanie o stosowany system gospodarki odpadami odparł, że mu to niepotrzebne, bo ma składowisko na najbliższe
40 lat. Podam też przykład naszego miasta.
W latach 1998-2002 w Poznaniu toczyłem
walkę z jednym z ówczesnych wiceprezydentów i dyrektorem jednego z wydzia-

mi. Sądzę, że biznes śmieciowy jest już i tak
w naszym kraju powszechnym zjawiskiem.
Złośliwi mówią, że po segregacji śmieci i tak są zwalane na „jedną kupę”.
Gdzie zatem się je segreguje?
Istnieją dzisiaj specjalne i liczne podmioty, które przerabiają te odpady. W Poznaniu segreguje się szkło, które trafia do
hut; papier, który trafia do papierni. Zbierane są plastiki, które są oddawane do odpowiednich zakładów. Segregacji podlegają również baterie. Stolica Wielkopolski
jest jednym z pierwszych miast, w którym
te produkty segreguje się na tak dużą skalę w szkołach. Baterie są wyodrębniane ze
strumienia odpadów komunalnych, ale to
sieć szkół stała się pierwszym ogniwem ich
segregacji. Nowością jest próba segregacji
lekarstw. Przypomnijmy, że plastiki wrzucamy do pojemników żółtych bądź pomarań-

Czyste środowisko
to tanie Êrodowisko
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my robić wszystko by system domknąć
i zwiększyć poziom segregacji. Sądzę, że
w przeciągu najdalej dwóch lat segregacja
obejmie już całe miasto.
O gospodarce odpadami mówi
się od dawna. Dlaczego tak trudno nauczyć Polaków segregacji śmieci?
Bo powoli wzrasta świadomość ekologiczna rodaków. Kilka lat temu cała ekologia, w tym i gospodarka odpadami, traktowana były jako „dziwne hobby przyrodników” czy mówiąc kolokwialnie „fanaberia
zapaleńców”. Ochrona środowiska dopiero
od niedawna stała się ważnym elementem
życia publicznego. I to dotyczy również gospodarki odpadami. Kiedy dziesięć lat temu
w Radzie Miasta mówiłem o segregacji
i używałem pojęcia „kompleksowy system
gospodarki odpadami”, to wiele osób patrzyło na mnie jak na dziwaka. Dzisiaj okazuje się, że to jeden z najpoważniejszych problemów działalności samorządów. Jest to
również kwestia wdrażania norm Unii Europejskiej, które trzeba w danym okresie osiągnąć. Poza tym nareszcie zrozumiano, że ra-

łów o racjonalne gospodarowanie odpadami. Tłumaczyłem, że ta gospodarka jest
potrzebna i na czym to polega, lecz druga
strona torpedowała te starania. Dopiero od
pięciu lat, kiedy na stanowisku pojawił się
Mirosław Kruszyński problem ten zaczęto
powoli rozwiązywać i podejmować odpowiednie decyzje.
Gospodarka odpadami na
świecie jest dobrym biznesem. Czy
w Polsce także?
W naszym kraju biznes śmieciowy istnieje od niedawna. W momencie kiedy powstał system prawny, pozwalający tworzyć
instytucje i organizacje działające w gospodarce odpadami okazało się, że w Polsce powstają liczne instalacje przerobu odpadów,
organizacje odzysku, firmy zajmujące się
gospodarką odpadami. Biznes ten może nie
jest jeszcze rozpowszechniony na taką skalę
jak na Zachodzie, choć pracuje w nim coraz
więcej ludzi. Mamy jednak ogromną szansę,
żeby ominąć wszystkie zbędne etapy, odrzucić rozwiązania wadliwe, a do skutecznych rozwiązań dochodzić wielkimi skoka-

czowych, papier do niebieskich, szkło białe
do pojemników białych, a kolorowe do zielonych. Do pojemników zielonych jest dołączona specjalna wnęka w kolorze czerwonym – tam możemy wrzucać baterie. Przeterminowane lekarstwa można zostawiać
w specjalnych pojemnikach w większości
poznańskich aptek. Odpady, a właściwie
surowce wtórne są na terenie Poznania faktycznie segregowane i później przetwarzane.
Trzeba się przyznać do błędu popełnianego przez miasto na samym początku
w gospodarce odpadami. Kilka lat temu miasto zaczęło zachęcać mieszkańców do segregacji odpadów stawiając swoje odpowiednie pojemniki. Po kilku miesiącach Urząd informował firmy działające na danym terenie,
że pojemniki przenosi w inne miejsce i że to
firmy muszą w ich miejsce postawić swoje
pojemniki do segregacji w ciągu miesiąca.
Firmy oczywiście często nie zdążyły ustawić

to problem gospodarki odpadami jest rozwiązany.
Świadczy to chyba o tym, że takich rozwiązań nie opłaca się stosować.
Nie ma imperatywu finansowego i niewiele osób uwierzyło, że jest to dobry biznes.
Samorządowców dość długo mamiono
tym, że składowanie śmieci na wysypisku
jest najtańszym rozwiązaniem. To nieprawda. Polska wprowadziła w życie dyrektywy
Unii Europejskiej, które powodują radykalne podniesienie cen na tych składowiskach.
Ma to zachęcić do budowy kompleksowych
systemów gospodarki odpadami przez samorządy. Składowiska dzisiaj to tylko jeden
z wielu elementów systemu gospodarki odpadami. System tworzą sortownie, kompostownie, instalacje termicznego przekształcania i utylizacji odpadów, systemy logistyczne, finansowe i organizacyjne. System
to powiązana sieć najróżniejszych czynników i elementów.
A temat rozkładu torebek foliowych? Mówi się, że ich rozkład może
trwać nawet 300 lat. Jeżeli zostawimy
świat w takim stanie, to jakie będą tego
koszty w przyszłości?
Dotknęła pani bardzo ważnego problemu – świadomości ekologicznej. Stawiam
kontrowersyjną tezę, że ludzie na zakupach
bezmyślnie dają sobie wciskać jednorazowe
opakowania. I sami sobie szkodzimy. Powinniśmy wyrobić w sobie nawyk przeciwko
bezsensowności, czyli np. na zakupy chodźmy z siatką z materiału, który nie zaszkodzi
środowisku – lnianą, papierową, bądź inną
biodegradowalną. Nawet kupienie zwykłej
torby, popularnej greenback za trzy złote
jest tańsze niż bezsensowne branie „foliówek” za każdym razem, gdy odwiedzamy
sklepy. Bo w efekcie płacimy niepotrzebnie
za obciążanie składowiska odpadów. Rozwiązanie tego problemu jest kwestią dotarcia do społeczeństwa i uświadomienia mu,
że działa na swoją szkodę. Twierdzę, że jeżeli w Polsce uda się stworzyć kompleksowy system gospodarki odpadami, to będziemy zagospodarowywać – mam nadzieję – większość odpadów, a w efekcie koszty
zaczną spadać. Budowa sprawnego systemu gospodarki odpadami musi przebiegać
równocześnie z prowadzonym integralnym
programem edukacji ekologicznej – właśnie
po to, by np. nauczyć się nie brać zbędnych
toreb i opakowań w sklepach.
Musimy uświadomić sobie, że współczesna rzeczywistość to walka pomiędzy
tymi, którym zależy na środowisku, a tymi,

którzy na jego zanieczyszczaniu robią interesy. Moim zdaniem ten spór w końcu i tak
wygrają ci, którym zależy na ochronie środowiska.
A co z dzikimi składowiskami?
Ten problem jest obecnie rozwiązywany w taki sposób, że jak tylko się pojawiają
tego typu wysypiska są natychmiast likwidowane. Jednak w większości przypadków
nie wiadomo kto odpowiada za ich powstanie. Gdy w odpadach znajdują się etykiety
firm, można dotrzeć do „właściciela” takiego
dzikiego wysypiska, jednak najczęściej dzikimi wysypiskami są składowiska np. odzieży, gruzów. Trudno więc jest wskazać osoby
za to odpowiedzialne, no chyba że uda się
kogoś złapać na gorącym uczynku.
W takim razie edukacja ekologiczna jest niezbędna.
W wielu szkołach jest realizowany program edukacji ekologicznej. Oczywiście na
efekty trzeba będzie poczekać. Jednak edukacja ekologiczna może być prowadzona w innych miejscach i formach – na obozach harcerskich, w domach kultury, podczas festynów osiedlowych. Wszystko zależy to od inwencji organizatorów. Od czterech lat organizuję Poznańskie Dni Recyklingu, odbywający
się raz w roku tygodniowy festiwal wydarzeń
edukacyjnych, społecznych, a nawet kulturalnych promujących recykling i racjonalne gospodarowanie odpadami w domach. W Poznaniu jest wydawany kwartalnik „Zeszyty
Edukacji Środowiskowej”. Liczne konferencje
też służą edukacji. Przymierzam się do opracowania „Poradnika domowej ekologii”, gdzie
chcemy zawrzeć wszystkie praktyczne wskazówki, jak unikać powstawania zbędnych odpadów, co z nimi robić, gdzie wyrzucać, jak
utylizować, co się z nimi dzieje po wywiezieniu z naszych posesji i osiedli. Ochrona środowiska to aspekt ekologiczny, ekonomiczny, ale
i społeczny. Segregacja odpadów, ich przetwarzanie jest potrzebne również ze względu na nasze zdrowie – przecież nieporządek
może być przyczyną epidemii. Czyste środowisko to tańsze środowisko. Dzięki staraniom
środowiskowym w Poznaniu, np. w gospodarce wodno-ściekowej możemy dostać 400
do 500 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej, a jeżeli nie wywiążemy się z założeń
to zapłacimy karę 300 mln złotych. Rachunek jest zatem prosty. Ochrona środowiska to
obecnie poważny problem społeczny. Dbając
o środowisko polepszamy swój komfort życia.
Dotyczy to również gospodarki odpadami.
Rozmawiała
Mariola Zdancewicz

wywiad

swoich i powstawała luka. Takich sygnałów
miałem bardzo dużo. Ludzie przyzwyczajeni
do segregacji któregoś dnia byli zaskakiwani
brakiem tych pojemników i zmuszeni byli do
rezygnacji z prowadzonej segregacji. To potworny błąd. Racjonalny system gospodarki
odpadami musi być budowany na zasadzie
partnerskim pomiędzy firmami komercyjnymi istniejącymi na rynku odpadowym, a samorządami. Można doprowadzić do tego,
że miasto stanie się organizatorem, regulatorem i kontrolerem systemu, a wykonawcą będą firmy. Jeżeli uda się jeszcze stworzyć
warunki sprzedaży odpadów – surowców
wtórnych przez system, to byłoby to idealne rozwiązanie. Mają to już np. Niemcy i Austriacy. My również do tego etapu dojdziemy,
pytanie tylko jak szybko?
A jak wygląda sprawa z tzw.
gratowozem?
Słyszę czasami, że gratowóz to pojazd
wirtualny. Nieprawda. Został powołany do
życia, aby zbierać wyrzucany sprzęt AGD czy
RTV, ale także stare meble i sprzęt komputerowy. Trzy samochody jeżdżące po Poznaniu sprawiły, że wielu mieszkańców sprząta
swoje domostwa pod kątem ich rozkładu
jazdy. Jeżeli są osoby, które mówią, że gratowozu nie widziały na oczy, to jest to raczej
efekt niewystarczającej, może nieskutecznie
przeprowadzonej kampanii reklamowej…
Nie wiem… Trudno w tym momencie określić powód. Informacja o gratowozie musi
być kolportowana szerzej, a i częstotliwość
jego jeżdżenia także większa. I problem
„wirtualnego gratowozu” powinien zniknąć.
Oczywiście zbadam dlaczego istnieją miejsca, do których pojazd nie dociera.
Oczekiwania mieszkańców są bardzo
duże i konkretne. Jest to poważny impuls
do jak najszybszego zamknięcia systemu
gospodarki odpadami, który – jeszcze raz
powtórzę – wymaga dopracowania. Brakuje nam wielu elementów, jak chociażby
punktów gromadzenia materiałów problemowych. Jeśli powstanie sieć co najmniej
siedmiu takich punktów, to problem może
naprawdę zostać rozwiązany.
Doskonałym wzorem dla Poznania jest sposób rozwiązania problemu gospodarki odpadami w Niemczech.
Dlaczego nie możemy go po prostu przejąć?
Oczywiście, że można. Ale tak jak mówiłem problemem jest brak podejmowanych decyzji. Są samorządy, które nie uznają tej kwestii za ważną. Są zdania, że skoro
jest wybudowane duże wysypisko śmieci,
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Napisane,
wydane
w Poznaniu

Lech Mergler
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Mamy, jako redakcja, koncept
nowej rubryki poświęconej
książkom. Wziął się on z pewnego zdziwienia i rozczarowania zarazem. Oto w Poznaniu, w poznańskich wydawnictwach prawie wcale nie ukazują się książki poznańskich autorów. Nie chodzi tu o Posnaniana, czy książki poświęcone
ogólnie problematyce lokalnej
– raczej o produkcję literackointelektualną bardziej uniwersalną. I na odwrót – poznańscy
autorzy, zwłaszcza znaczący
w skali kraju, sporadycznie wydają swoje rzeczy w oficynach
poznańskich.

O autorach
Zacznijmy od tego, że w naszym mieście w ostatnich latach niewielu jest autorów książek, które byłyby w Polsce szerzej
znane. Poza poezją rzecz jasna, bo paradoksalnie Poznań okazuje się miastem poetów.
Na swój sposób jedyną, najbardziej
popularną i szczególną gwiazdą literatury mieszkającą i tworzącą w Poznaniu jest
Małgorzata Musierowicz, której wieloksiąg
Jeżycjada opowiada kawał Poznania jak
chyba żadna inna książka. Autorka od lat
wydaje w łódzkim Akapit Pressie, na stronie
internetowej tego wydawnictwa „wisi” jej 27
tytułów. Nie tylko powieści, bo nie można
pominąć kilku tomów „Frywolitek”. Nie ma
znaczenia, że Jeżycjada to cykl dla młodzieży, a właściwie dziewczyn – to kawał bardzo
dobrej i bardzo popularnej literatury... popularnej, na której wyrosło już całe dziewczęce pokolenie, a może i półtora.
Drugi z bardziej znanych tutejszych autorów to Jan Grzegorczyk, blisko związany
z dominikańskim wydawnictwem W Drodze.
Powołał do książkowego życia księdza Grosera, który spowodował pewne, ogólnokrajowe kontrowersje i nawet zagościł na listach
bestsellerów. Grzegorczyk zaczął od wydawania w oficynie W Drodze, potem raz u Zyska w Poznaniu, ale głównie wydaje w Znaku
(Kraków) i Świecie Książki (Warszawa).
Szczególnymi w Poznaniu autorami,
osobno, ale bywa, że także i razem, są profesorowie na polonistyce UAM, krytycy literaccy
i publicyści – Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński. Wydali szereg książek krytyczno- i historyczno-literackich, są laureatami nagród
i jurorami w najważniejszych konkursach literackich (Nike, Gdynia). Ostatnio wydają w Krakowie, w Wydawnictwie Literackim.
Na tym zamyka się w zasadzie lista poznańskich autorów książek ukazujących się
niesporadycznie o szerszym, ponadlokalnym odbiorze. Może inni autorzy z Poznania – książek naukowych, fachowych, ukierunkowanych na szczególnego czytelnika –
zostali zignorowani, ale chyba żaden systematycznie obecny w szeroko rozumianym
literacko-humanistycznym mainstreamie.
Widać, jak jest – nie ma w Poznaniu zbyt
wielu piór pierwszorzędnych.

O wydawcach
Jeśli chodzi z kolei o wydawnictwa, to
występuje pewien niezbyt zachęcający paradoks: Poznań jest wielkim ośrodkiem wydaw-

niczym, może i drugim w Polsce, obok Krakowa, oczywiście po Warszawie. Jeśli Poznań jest
ośrodkiem znaczącym, to z powodów rynkowych, stosunkowo dużej skali biznesu książkowego – jest u nas co najmniej kilka wydawnictw dobrze, względnie dobrze albo bardzo
dobrze obecnych na rynku. Niektóre ich książki, acz niezbyt liczne, trafiają na listy bestsellerów (oczywisty jest megahit – cykl powieściowy o Harrym Potterze, wyd. Media Rodzina).
Znacznie więcej ukazuje się z umiarkowanym
rozgłosem w stabilnych seriach albo cyklach,
głównie tłumaczeń (najbardziej znani autorzy
to Carroll, Wharton, Fielding, Masterton). Wymieńmy nazwy oficyn w Poznaniu, o których
słychać najczęściej: Dom Wydawniczy Rebis,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Media Rodzina, Publicat (d. Podsiedlik-Raniowski i S-ka), Kurpisz,
W Drodze, Wyd. Naukowe UAM, Wydawnictwo Poznańskie i in. Inne, bardzo znaczące to
na przykład wydawnictwo biznesowe Forum
albo LektorKlett – języki obce i nauczanie,
konfesyjne Św. Wojciecha, Pallotinum, itd.
Niestety, nieproporcjonalnie mało w stosunku do takiego potencjału wydawniczego
(rynkowego) ukazuje się w Poznaniu książek
znaczących, ważnych, niekoniecznie popularnych albo głośnych („okrzyczanych”) – lecz takich, których ukazanie się jest wydarzeniem
w kulturze. Mam na myśli literaturę piękną, literaturę faktu, jak i szeroko rozumianą humanistykę. Wyznacznik takich książek to choćby
liczba i nominowanych do ważnych nagród
lub ich laureatów – doprawdy dziwnie mała
pośród tytułów wydanych w Poznaniu. Albo
też liczba poważnych omówień w poważnych czasopismach. Chyba najwyżej w tej
konkurencji z Poznania zaszła monografia
z dziedziny historii sztuki „Awangarda po Jałcie” prof. Piotra Piotrowskiego – laureata nagrody Długosza w zeszłym, 2006 roku i finalista Nike (Dom Wydawniczy Rebis). Oczywiście
można rzec, że to kwestia marketingu i public
relations, które to praktyki kupieckie wynoszą
na piedestał jako „książki ważne” tzw. „swoich”,
a w dziedzinie tej my poznaniacy nie jesteśmy jakoby zbyt dobrzy... Czyli że niby mamy
z czym, ale nie mamy jak przebić się na agorę... Takie jednak tłumaczenie w kategoriach
antypoznańskiego spisku albo promocyjnej
nieudolności słabo się broni....

O gutenbergowskiej reszcie
Mamy w Poznaniu kilka świetnych księgarni, z Kapitałką i Bookarestem, których
praca w służbie kultury słowa drukowanego,
z seriami spotkań z autorami wzbudza duże

wet jeśli była o niebo lepsza niż to co dziś,
to przecież przeszłość odchodzi. I jej nie ma.
Jedną rzecz jednak wspomnieć trzeba, bo
mało kto ten fakt zna i docenia – to w Poznaniu była wydawana polska laureatka Nagrody Nobla z 1996 r., Wielkopolanka z pochodzenia (urodzona w Bninie koło Kórnika), Wisława Szymborska. Zanim jeszcze
uhonorowano ją Noblem, jej wiersze ukazywały się w poznańskim wydawnictwie a5
Krystyny Krynickiej i jej męża Ryszarda, wybitnego poety Nowej Fali. Mniej więcej rok
po Noblu Kryniccy opuścili Poznań i przenieśli się do Krakowa, razem z wydawnictwem.
Może wydawcy po cichu narzekają, że
w Poznaniu nie ma kogo wydawać, a poznańscy autorzy na odwrót – że nie ma
u kogo... Byłoby to marudzenie samospełniające się.
To banał, że tzw. życie literackie, wokół-książkowe nie tworzy samo z siebie wybitnej literatury. Jednak wszystkie te nagrody, konkursy, czasopisma, programy
w mediach, krytyka, spotkania, festiwale,
kawiarnie i salony literackie, itd. itp. bardzo sprzyjają odbiorowi literatury, czytelnictwu, rozwojowi kultury książki, kształto-

waniu i edukowaniu czytającej publiczności. To zaś tworzy klimat przyciągający pisarzy, twórców, artystów, w ogóle ludzi kultury. Wybitny pisarz jest wciąż autorytetem,
jego głos bywa nadal odbierany w sposób
szczególny, z uwagą i szacunkiem, inaczej
niż gwiazdy estrady. Dla miasta, w którym
żyje to skarb. Jak wciąż choćby Różewicz we
Wrocławiu. Z kolei wydawca to de facto animator i kreator kultury, bo to on decyduje,
czym napełniają sobie głowy czytelnicze
masy. W poznańskich wydawcach jest więcej biznesmena niż animatora, stąd pisarzy
u nas mało, jedni z drugimi spotkać się nie
mogą i klimat nieliteracki i zgoła niegutenbergowski coraz bardziej.

ksià˝ki

uznanie. I ogólnie bardzo dobre książkowe
zaplecze biznesowe. Jednocześnie Poznań
nie ma targów książki poza skromnymi, acz
z wielką ofiarnością rokrocznie organizowanymi Spotkaniami Targowymi nt. książek dla
dzieci i młodzieży. W Poznaniu nie ma liczącej
się nagrody literackiej, a swoją nagrodę ma
już poza Warszawą (Nike), Wrocław (Angelus)
i Gdynia, Kraków ma „mniejszego” Długosza...
(książki naukowe). No i nie ma żadnego czasopisma już nawet nie literackiego, kulturalnego, ale choćby społeczno-kulturalnego o znaczącym zasięgu, poza konfesyjnym „Przewodnikiem Katolickim”. Jest półtora dziennika...
Wszystko to pokazuje, jak podła jest pozycja
słowa drukowanego w ogóle w naszym mieście, a książek i literatury w szczególności,
poza komercją. Pewne znakomite inicjatywy
literackie (Festiwal „Poznań Poetów”) wyglądają jak kwiatek do zgrzebnego kożucha. Niestety, w dziedzinie słowa to raczej Stary Marych z jego blubrami, niż choćby ten festiwal
i poznańscy świetni poeci (jak Grzebalski, Sośnicki, Pasewicz), oddaje lepiej ducha miasta
oraz jego potrzeby.
Nieco bez sensu jest odwoływać się do
minionej, świetlanej przeszłości, zwłaszcza
jeśli ona nigdy świetlana nie była, ale na-

* * *
Naszym redakcyjnym zamysłem jest
wydobywanie i pokazywanie sytuacji, kiedy poznański wydawca spotyka się płodnie z poznańskim autorem, czego owocem
jest książka. Ponieważ takich sytuacji nie ma
zbyt wiele, będziemy tropić poznańskich autorów, wydających gdzie indziej. I poznańskich wydawców wydających kogo innego.
Może to przyczyni się do intensyfikacji spotkań jednych z drugimi.

R E K L A M A

W dobie coraz większych trudności związanych z pozyskiwaniem i zatrudnianiem pracowników duże
znaczenie ma wiedza i doświadczenie
związane z problematyką rekrutacji
i zatrudniania.
Wyspecjalizowana w tej dziedzinie
firma może okazać się niezbędna do
realizacji bieżących potrzeb każdego
przedsiębiorstwa, reagując elastycznie
na bieżące potrzeby personalne związane z codziennym funkcjonowaniem
jednostek gospodarczych o charakterze produkcyjnym i usługowym.
M–Serwis od 2001 roku oferuje zatrudnianie pracowników, wykonawców
i pracowników tymczasowych dla swoich Klientów dysponując stale aktualną
bazą osób poszukujących pracy.
Służymy pomocą w rozwiązywaniu
wszelkich problemów personalnych.

Zakres proponowanych usług:

• rekrutacja i selekcja personelu zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi Klienta,
• zatrudnianie pracowników i wykonawców do realizacji określonych przez Klienta zadań (np. obsługa magazynów: konfekcjonowanie, pakowanie, obsługa wózków widłowych, kontrola wewnętrzna, produkcja przemysłowa, kontrola jakości),
• personel do realizacji prac o charakterze sezonowym lub związanych z okresowym
wzmożeniem produkcji,
• pełna obsługa kadrowo-płacowa zatrudnianych osób oraz świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych (ZUS, PIT, płace, chorobowe, zasiłki, zaświadczenia itp.),
• doradztwo personalne w zakresie poszukiwania i rekrutacji menedżerów, specjalistów
i personelu zarządzającego wszystkich szczebli.
Posiadamy certyfikaty Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uprawniające do świadczenia usług pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego.
Ewa Bukowian, Prezes
M-Serwis Sp. Jawna
ul. Zeylanda 6/5, 60-808 Poznań
tel.: 061/846 07 23
mail: m-serwis@m-serwis.com.pl
http: www.m-serwis.com.pl
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Rosiczka okrągłolistna

CZY PRZYRODA

G
E
R
Z
R
P
A
Z CYWILIZACJĄ?
Wywiad z profesorem Bogdanem
Jackowiakiem,
przewodniczącym
Rady Naukowej
Wielkopolskiego
Parku Narodowego.
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W tym roku przypada okrągła
rocznica utworzenia Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Co Państwa wyróżnia na tle innych parków?
Wielkopolski Park Narodowy to, jak
określił profesor Adam Wodziczko – pionier idei ochrony przyrody na tym obszarze
– „żywe muzeum form polodowcowych”.
Istotnie, na powierzchni ponad 7,5 tys. ha
skupia się wielkie bogactwo śladów pozostawionych przez lądolód skandynawski
w postaci wzgórz morenowych, ozów, kemów, jezior rynnowych i drobnych malowniczych „oczek” jeziornych, takich jak jez.
Kociołek czy Skrzynka. Na takiej osnowie
wykształcone są bardzo zróżnicowane gle-

by, a na nich zespoły leśne, torfowiska, łąki,
murawy i inne zbiorowiska roślinne. O swoistości Wielkopolskiego Parku Narodowego
decydują więc zarówno elementy przyrody
nieożywionej – składające się na jego georóżnorodność, jak i przyrody ożywionej –
tworzące różnorodność biologiczną.
Jakie są cele statutowe Rady
Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego?
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody
oceniamy na bieżąco stan zasobów przyrody parku, opiniujemy zadania ochronne,
przedstawiane na każdy kolejny rok przez
Dyrekcję, a także projekty badawcze, które
są realizowane na terenie Parku.
Pracuje Pan w Zakładzie Taksonomii Roślin. To chyba pomaga w pracy na rzecz Parku. Proszę powiedzieć czy
roślin, które trzeba sklasyfikować, policzyć lub innych unikatowych gatunków
jest dużo w Wielkopolskim Parku?
Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie przypomnieć, że właśnie w tym

roku obchodzimy 300–lecie urodzin Karola Linneusza, który odegrał pierwszorzędną rolę w dziedzinie taksonomii roślin (nauki zajmującej się opisem, nazewnictwem
i klasyfikacją roślin). Ten szwedzki uczony
wprowadził proste i jednoznaczne zasady
nazewnictwa roślin i zwierząt. Dzięki temu
każdy gatunek rośliny ma swoją ogólnie
przyjętą nazwę naukową, np. znana wszystkim i występująca w WPN sosna zwyczajna
na całym świecie określana jest tą samą nazwą łacińską Pinus sylvestris.
Wracając zaś do pytania: zanim zostałem przewodniczącym Rady Naukowej Parku badałem florę tego obszaru i jestem
współautorem monografii pt. „Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku”. Mogę więc
z przekonaniem stwierdzić, że jest to flora
bogata. Obejmuje ona ponad 1100 gatunków, co w warunkach Niżu Europejskiego
możemy uznać za ewenement, szczególnie biorąc pod uwagę powierzchnię Parku.
Podkreślić należy, że w tej florze jest szereg
gatunków unikatowych, mniej lub bardziej

różne działania z nim związane. Rozpoczęliśmy nasze święto już w kwietniu, w rocznicę powołania Parku uroczystą sesją, która odbywała się pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Arcybiskupa Poznańskiego. Przez kolejne miesiące otwarta była okolicznościowa wystawa.
Cały program edukacyjny realizowany był
w tym roku pod kątem tego jubileuszu.
Wreszcie, na dzień 26 listopada zaplanowana została konferencja naukowa na temat
Georóżnorodność i różnorodność biologiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego: stan,
dynamika i ochrona. Konferencja składać
się będzie z sesji referatowej i plakatowej.
Treść tych wystąpień zostanie opublikowana w specjalnym zeszycie naszego wydawnictwa „Morena”.
Które z tych referatów polecił
by Pan naszym czytelnikom?
Nie chciałbym żadnego wyróżniać. Cały
program jest bardzo bogaty i interesujący.
Znajdują się w nim referaty dotyczące wybranych elementów klimatu, rzeźby terenu, wód podziemnych. Mowa będzie także
o organizmach wodnych, od najmniejszych
mikroskopowych do tzw. makrofitów. Sam
jestem współautorem jednego z referatów,
dotyczącego roślin kwiatowych. Kolejne wystąpienia dotyczyć będą drobnych zwierząt
bezkręgowych oraz projektu restytucji dropia. Na zakończenie przedstawiciel Dyrekcji

Lilia złotogłów

przestawi najważniejsze problemy ochrony,
z którymi aktualnie zmagają się pracownicy Parku.
Zatem można powiedzieć, że
to jest swoisty remanent…
Owszem, można to spotkanie tak traktować, jako swoisty remanent naukowy.
Z pewnością należałoby dodać jeszcze inne
tematy, ale myślę że i te, które proponujemy trafią w najistotniejsze, najważniejsze
problemy Wielkopolskiego Parku.
A jak Wielkopolski Park funkcjonuje w tak bliskiej odległości Poznania? Z jednej strony to duże zagrożenie,
a z drugiej możliwość, żeby tej przyrody
dotknąć.
Jest to duża trudność, aby w sąsiedztwie
tak dynamicznie rozwijającej się metropolii
poznańskiej prowadzić na odpowiednim poziomie ochronę przyrody w Parku Narodowym. Niewątpliwie istnieją problemy związane z tendencją do rozwoju przestrzennego okolicznych miejscowości, urbanizacji terenu oraz intensywniejszego wykorzystywania obszaru Parku. Między innymi rozwiązywaniu tego typu problemów służy Rada Naukowa, która ma doradzać w tych kwestiach,
ma rozstrzygać które z inicjatyw lokalnych są
zgodne z celami statutowymi Parku, a które
się wykluczają. Trzeba dodać, że przedstawiciele samorządów lokalnych znajdują się
w Radzie Parku i uczestniczą w dyskusjach
na te tematy. Muszę podkreślić rzeczowe podejście do omawianych kwestii i wolę poszukiwania optymalnych rozwiązań.
Pokusa na zagospodarowanie
tego terenu jest duża. Istnieje chyba pewien nacisk na tę kwestię.
Oczywiście różnej rangi problemy pojawiały się w historii, a także występują obecnie. Przykładowo, aktualnie żywo dyskutowany jest przebieg drogi szybkiego ruchu
S5 z Poznania do Wrocławia. Mamy świadomość jej ważności, ale jednocześnie staramy się maksymalnie zabezpieczyć zasoby przyrody Parku. W dyskusjach z inwestorem, projektantami i przedstawicielami
samorządów lokalnych poszukujemy najmniej uciążliwego przebiegu, wskazujemy
na konieczność zastosowania odpowiednich środków łagodzących skutki budowy i funkcjonowania tej inwestycji, a także
podjęcia działań zmierzających do kompensacji nieuchronnych w tym przypadku strat
środowiskowych.
W czym ostatnio Rada Naukowa Wielkopolskiego Parku Narodowego
doradzała Dyrektorowi?
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znanych ogółowi zwiedzających, gatunków
bardzo rzadkich, o znaczeniu ponadregionalnym, a nawet europejskim. Podobnie
jest zresztą we wszystkich innych grupach
organizmów.
Jak można podsumować pięćdziesięciolecie Wielkopolskiego Parku?
Mówiąc najkrócej jest to pół wieku wielkiej troski i zmagań o zachowanie walorów
przyrody tego unikatowego obszaru. Rozszerzając tę myśl, chciałbym w pierwszym
rzędzie podkreślić, iż był to czas ekspresji
wspaniałych postaw i osobowości ludzi. Ludzi, którzy poświęcili mnóstwo energii, wiedzy i umiejętności, aby Wielkopolski Park
Narodowy pozostał jedną z najważniejszych i najbardziej cennych pereł w koronie ojczystej przyrody. Z drugiej strony warto sobie uświadomić, że te pięćdziesiąt lat
to długi okres dla Parku, ale tylko niewielki
ułamek polodowcowej historii tego obszaru, liczącej około 10 tysięcy lat. To porównanie powinno nas z kolei skłaniać do skromności w ocenie niewątpliwych dokonań. Jubileuszowemu podsumowaniu towarzyszy
także refleksja nad wartością Parku. Można ją oceniać w wielu wymiarach. Oczywistą wartością „samą w sobie” jest przyroda,
która na tym skrawku ziemi została zachowana w tak dobrym stanie. Park przedstawia też olbrzymią wartość naukową – jest
terenem, na którym wykonano kilkanaście
prac doktorskich i kilkadziesiąt prac magisterskich. Przyroda Parku inspiruje wielu
badaczy do obserwacji i eksperymentów
naukowych. WPN pełni ważną rolę dla studentów, przede wszystkim uczelni poznańskich, którzy odbywają na jego terenie zajęcia i praktyki. Jest też wspaniałym miejscem
dla powszechnej edukacji ekologicznej. Obszar ten odwiedza rocznie ponad milion turystów, którzy wybierają to miejsce nie tylko z nastawieniem sportowo-rekreacyjnym,
ale szukają także przeżyć, które są możliwe
tylko w bezpośrednim kontakcie z naturą.
Park ma także wartości, których nie można
zmierzyć żadną miarą. Może je symbolizować następująca scena, którą dane mi było
przeżyć w pobliżu jeziora Kociołek, gdzie
uwagę moją przyciągnęła grupka młodzieży skupionej wokół pnia drzewa. Kiedy podszedłem bliżej zauważyłem, że są to osoby niewidzące, które z wielkim nabożeństwem, poprzez dotyk rozpoznawały gatunek drzewa.
W końcu chciałbym podkreślić, że jubileuszu nie ograniczamy do jednego, wybranego dnia, lecz przez cały rok podejmujemy
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Oprócz wspomnianej już kwestii przebiegu drogi S5, która obecnie wybija się na
plan pierwszy, najważniejsza dyskusja dotyczy rocznych zadań ochronnych, które Dyrektor jest zobowiązany przestawić Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia. W tym
miejscu warto zwrócić uwagę na formalny
brak w polskich parkach narodowych wieloletnich planów ochrony, mimo iż przed
kilku laty wielkim nakładem sił i środków
zostały opracowane i przedłożone do zatwierdzenia. Brak ten bez wątpienia utrudnia zarządzanie Parkiem i nie sprzyja ochronie zasobów przyrody.
Z innych, częściej pojawiających się
spraw można wymienić przykładowo liczne
wnioski o lokalizację stacji telefonii komórkowej na obszarze Parku. Jak dotąd Radzie
Naukowej nie przedstawiono przekonujących argumentów, aby urządzenia tego
typu rozmieszczać na tym właśnie terenie.
Jak widzi Pan przyszłość Parków Narodowych? Mówi się o ich likwidacji, że nie powinny to być parki państwowe podczas, gdy w Europie stanowią one ewenement.
Jestem zdecydowanym zwolennikiem
państwowych lasów, a więc tym samym
i parków narodowych. Nawet jeśli niektóre z nich nie mają charakteru leśnego to są
również fundamentalnym składnikiem tzw.
strategicznych zasobów naturalnych naszego kraju. Nie widzę powodów, aby od tego
odstępować.
Jeśli zlikwiduje się gospodarstwa pomocnicze, to czy Parki będą zdolne utrzymać się samodzielnie?
Podzielam tutaj opinię osób, które na
co dzień nimi zarządzają. Otóż nie można
likwidować gospodarstw pomocniczych
nie proponując sposobów i środków, które tę lukę wypełnią. A skoro w dotychczasowych koncepcjach ich nie przedstawiono, to trudno uznać je za właściwie przygotowane. Należy więc pozostawić stan, który aktualnie mamy, albo jeśli nie mieści się
on w ogólnej koncepcji finansowo-gospodarczej państwa, trzeba znaleźć sposób na
inne funkcjonowanie Parków z zapewnieniem odpowiedniego do potrzeb poziomu
ich finansowania.
Czy są gatunki, które całkowicie zniknęły z Wielkopolskiego Parku?
Zawsze z dużą ostrożnością należy odpowiadać na tak postawione pytanie, ponieważ trudno jednoznacznie stwierdzić,
że określony gatunek wyginął ostatecznie.
Wielokrotnie trzeba było odwoływać takie

diagnozy. Niewątpliwie jednak możemy
o pewnych gatunkach powiedzieć, że już
od dawna nie były obserwowane, a więc
mogły wyginąć. Są wśród nich także rośliny
wyższe, którymi się bliżej zajmuję, np. goździk siny, rosiczka długolistna czy sasanka
otwarta. Część spośród gatunków uznanych
dzisiaj za prawdopodobnie wymarłe lub ginące była obserwowana tylko w XIX wieku,
a więc na długo przed powstaniem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Niektóre
straciły swoje stanowiska mimo podejmowanych działań ochronnych w ostatnich kilkudziesięciu latach, bądź to na skutek bezpośredniego zniszczenia populacji, bądź też
w wyniku naturalnej zmiany warunków siedliskowych – jak to się dzieje w przypadku
tzw. muraw ciepłolubnych oraz łąk.
Czy są takie miejsca w Polsce,
w które człowiek nie zdążył jeszcze zaingerować?
W całej Europie niewiele jest już miejsc
całkowicie niedostępnych dla człowieka.
W Polsce i na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego mamy miejsca, gdzie jego
ingerencja jest bardzo ograniczona. W Par-

Storczyk plamisty

ku są to przede wszystkim tzw. obszary
ochrony ścisłej, gdzie w zasadzie nie przeprowadza się nawet zabiegów ochronnych,
pozostawiając przyrodę własnym siłom.
Są to dobre rozwiązania?
Tak. Parki Narodowe służą m.in. temu,
że na określonych powierzchniach możemy
obserwować procesy naturalne, do których
należy także sukcesja. Nie zawsze uświadamiamy sobie, że są to fragmenty przyrody,
w których istnieje ciągłość między kolejnymi pokoleniami tych samych rodziców, żyjących setki lat temu.
W kwestii muraw będzie dopuszczona interwencja człowieka? Czy
spowoduje to ich wyginięcie?
Problem muraw, które w naszych warunkach klimatycznych podlegają naturalnej
sukcesji, czyli zarastaniu przez rośliny krzewiaste i drzewa, pokazuje, że w ochronie
przyrody mamy do wyboru dwie strategie:
ochrony pasywnej, polegającej w zasadzie
na monitorowaniu przebiegu naturalnych
procesów ekologicznych oraz ochrony aktywnej, polegającej na świadomej i kontrolowanej ingerencji w tok obserwowanych zdarzeń. Pierwsza strategia stosowana jest najczęściej w leśnych obszarach ochrony ścisłej,
druga natomiast odnosi się do takich układów jak murawy ciepłolubne czy łąki, których nie można ochronić bez okresowej, dobrze zaplanowanej ingerencji. Działanie takie
jest więc nie tylko uprawnione, ale także konieczne dla ochrony często bardzo rzadkich,
a do tego pięknych gatunków.
Życzę Radzie Naukowej by udało się Państwu wszystko zrealizować, aby
Wielkopolski Park Narodowy istniał jak
najdłużej.
Dziękując za życzenia, pragnę powiedzieć, że jestem zaszczycony tym, iż mogę
przewodniczyć Radzie Wielkopolskiego Parku Narodowego w okresie tak wspaniałego
jubileuszu, tym bardziej, jeśli uświadomię
sobie jak wielcy poprzednicy kierowali Radą
przede mną.
Rozmawiała
Mariola Zdancewicz

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak kieruje Zakładem Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem i współautorem
wielu prac naukowych. W kręgu jego
zainteresowań leży problematyka dotycząca różnorodności biologicznej
i jej ochrony.

jazzowe nuty

Jazz Club prezentuje:

JAZZOWE
NUTY
Blue Note Poznań

grudniowym repertuarze klubu, na
szczególną uwagę zasługują trzy koncerty. Pierwszy z nich – już w poniedziałek, 3 grudnia. Tego dnia zagra formacja The Core – jeden z najbardziej energetycznych i żywiołowych jazzowych zespołów
z Norwegii. Ich muzyka zakorzeniona jest w akustycznym
jazzie lat sześćdziesiątych, jednak jej podstawą jest współczesny groove o wyraźnie funkowych i rockowych korzeniach. Podczas poznańskiego koncertu, jazzowy dynamit
z Norwegii promować będzie nowy album „Office Essentials”.
Drugim godnym polecenia wydarzeniem w grudniowym repertuarze klubu jest koncert 7 grudnia – Olo Walicki „Kaszebe”. To niezwykły, jazzowo-etniczny projekt
jednego z najciekawszych polskich basistów, Ola Walickiego, projekt poświęcony kulturze Kaszub. Do improwizowanych utworów, wzmocnionych futurystycznymi
brzmieniami, powstały teksty w języku kaszubskim.

Wydana kilka miesięcy temu płyta „Kaszëbë” otrzymała
Pomorską Nagrodę Artystyczną (Gryf Pomorski).
Na uwagę wszystkich melomanów zasługuje także
koncert 14 grudnia - Peter Cancura & Jacek Kochan Monorail Quartet (USA/Polska). Współczesny, akustyczny
jazz w autorskich utworach obu co-leaderów – wybitnego
saksofonisty z Brooklinu, Petra Cancury oraz Jacka Kochana – perkusisty, kompozytora i producenta, mającego
na swym koncie współpracę z wieloma jazzowymi sławami. Skład Monorail Quartet uzupełniają – nowojorski basista Garth Stevensen oraz ‘objawienie’ młodej, polskiej
sceny jazzowej ostatnich lat – pianista Slawek Jaskułke.
Podczas grudniowej trasy koncertowej zarejestrowany zostanie materiał na nową płytę formacji.
W nadchodzącym miesiącu w programie Blue Note
nie zabraknie oczywiście muzycznych spotkań świątecznych a także... tanecznych (szczegóły poniżej).

jazz
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NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE WYDARZENIA

GRUDNIA

1.12.2007, sobota, godz. 19.30
ANDRZEJKOWY OPEN MIC z tanecznym finishem
wieczór wolnej sceny / otwartego mikrofonu z zespołem muzycznym live;
po koncercie – impreza taneczna
3.12.2007, poniedziałek, godz. 20.00
THE CORE (Norwegia)
jazzowy dynamit z Norwegii
7.12.2007, piątek, godz. 20.30
OLO WALICKI „KASZËBË”
jazzowo-etniczny projekt poświęcony kulturze Kaszub
11.12.2007, wtorek, godz. 20.00
CONTEMPORARY NOISE QUINTET
jazzowa improwizacja pełna noise’owej energii
14.12.2007, piątek, godz. 20.30
PETR CANCURA & JACEK KOCHAN MONORAIL QUARTET (USA/Polska)
współczesny, akustyczny jazz w autorskich utworach obu co-leaderów;
17.12.2007, poniedziałek, godz. 20.00
NEW LIFE’m – koncert kolędowy
najpiękniejsze kolędy w jazz-soulowo-bluesowej aranżacji
18.12.2007, wtorek, godz. 20.00
OPEN MIC – repertuar świąteczny
wieczór wolnej sceny / otwartego mikrofonu z zespołem muzycznym live
31.12.2007, poniedziałek, godz. 20.00
IMPREZA SYLWESTROWA z zespołem live!!!
taneczne evergreeny (Eric Clapton, Joe Cocker, James Brown, Blues Brothers...) w wyk. żywiołowego zespołu oraz największe przeboje ostatnich lat prezentowane przez DJ; szwedzki stół
pełen smakowitych dań i wyborne trunki w cenie biletu!
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w obiektywie
Włodzimierza
Kowalińskiego

W

ekologia

WWF
WWF
chroni przyrodę
z ludźmi i dla ludzi

Przez 46 lat swojego
istnienia WWF wyrósł
na największą międzynarodową organizację
zajmującą się ochroną
przyrody. Misją WWF
jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego i stworzenie
przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.
©WWF-Canon/Michel ROGGO

WWF

©WWF-Canon/Bernard DE WETTER

©WWF-Canon/Anton VORAVER

przeprowadził lub współuczestniczył w realizacji
12,6 tys. projektów w ponad 150 krajach
świata, w tym w utworzeniu ponad 270 parków narodowych. Jest pierwszą organizacją,
która zwróciła uwagę świata na problem ginącej przyrody w Afryce. Był także prekursorem ochrony środowiska w Chinach. Pełni rolę niezależnego doradcy w zakresie
ochrony przyrody dla wielu międzynarodowych instytucji oraz rządów na całym świecie, w tym dla Unii Europejskiej. Prowadzi
programy edukacyjne i dialog z przedstawicielami biznesu. Przekonuje międzynarodową społeczność, że ochrona przyrody
na Ziemi to warunek przeżycia ludzkości.
W Polsce WWF realizuje łącznie dziewięć
projektów dotyczących ochrony rzek i lasów, promowania zrównoważonego rozwoju i rybołówstwa oraz przeciwdziałania
zmianom klimatu. Chroni duże drapieżniki
w naszym kraju. Zabiega o jak najkorzystniejsze wdrożenie europejskiego programu ochrony przyrody Natura 2000. Stara się
ograniczyć nielegalny handel ginącymi gatunkami roślin i zwierząt.
Przygotował
Stanisław Furmaniak

©WWF-Canon/Jorge SIERRA

©WWF-Canon/John E. NEWBY
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Barometr
gospodarki

Jak wspominałam na początku artykułu
dzisiejszy rynek jest niezwykle wymagający. Być może dlatego na terenie Wielkopolski
jest tylko kilka firm w branży biurowej, którym udało się pozyskać klientów. I nie mówię
tutaj o sklepach papierniczych, w których
dzisiaj można kupić także zabawki, artykuły
drogeryjne, słodycze i wiele innych produktów. Myślę o firmach, które w swojej bogatej ofercie mają nie tylko spinacze, dziurkacze czy samoprzylepne karteczki. Zajmują się także dostarczaniem mebli i urządzeń biurowych, akcesoriów komputerowych,
galanterii biurowej, papierniczej i
skórzanej. Dodatkowo dystrybuują artykuły spożywcze, higieniczne,
BHP. Specjalizują się również w segregacji, archiwizacji, oprawie dokumentów, przygotowują także konferencje
i prezentacje. Firmy, które mają swoje
katalogi, sklepy internetowe podpisują indywidualne kontrakty i posiadają systemy zaopatrzenia oraz kontrolingu. Czy dwadzieścia lat temu
ktokolwiek wyobrażał sobie takie
przedsiębiorstwa? Zapewne i dziś
wielu z nas nie wie, jak wygląda
dystrybucja artykułów biurowych
w naszym miejscu pracy, ponieważ zawsze na biurku są kolorowe
karteczki, pod ręką jest notatnik,
segregator z dokumentacją, dłu-

Przygotowała Małgorzata Maklakiewicz

biuro
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Na dzisiejszym rynku dobry produkt
to podstawa, a im szerszy wachlarz
propozycji i łatwiejsza dostępność,
tym większa szansa na przebicie się
wśród konkurencji i odniesienie sukcesu. Bo na czym bazuje każda branża? Na klientach! Trzeba o nich dbać,
ale najpierw trzeba ich zdobyć. Oczywiście branże są różne, zaczynając od
sklepów spożywczych, a kończąc na
firmach sprzedających samochody
czy mieszkania. Wszędzie jednak niezbędnym narzędziem w pracy są szeroko rozumiane artykuły biurowe. Bo
czy wyobrażacie sobie Państwo funkcjonowanie biura bez takich podstawowych materiałów jak kartka, notatnik, długopisy, zszywacze, kalendarz
spotkań czy internet...?

gopis czy ołówek. Nikt z nas nie wyobraża
sobie braku tych przedmiotów.

Poznań to piąte pod względem
ludności miasto w Polsce, a także
teren bardzo prężnie rozwijający się.
To właśnie tutaj lokuje się coraz więcej
firm z Polski, jak i zagranicy. Są instytucje
państwowe i prywatne, są urzędy i uczelnie. I wszyscy mają zapotrzebowanie na
akcesoria biurowe. W takich miejscach, jak
Urząd Miasta czy Starostwo Powiatowe wybór dostarczającego materiały odbywa się
zawsze na zasadzie przetargu. Czynnikiem
decydującym jest przede wszystkim najniższa cena. W momencie rozstrzygnięcia
przetargu firma zajmuje się dostarczaniem
artykułów w danym okresie (np. przez rok).
W przypadku dużych, małych czy średnich
przedsiębiorstw sytuacja wygląda podobnie. Najbardziej jesteśmy zadowoleni z formy
zamówienia i jego szybkiej realizacji. Wystarczy jeden telefon, a na następny dzień wszystkie materiały przywozi nam nasz doradca, bo
mamy swojego indywidualnego - mówi pani
z sekretariatu, jednej z dużych poznańskich
instytucji. Z kolei pani zarządzająca biurem w średniej firmie na Górczynie
dodaje - świetnym pomysłem jest tzw.
program lojalnościowy. Za odpowiednią wysokość zamówienia otrzymujemy punkty, a po zebraniu odpowiedniej ilości, firma zaopatrująca nas w te
materiały daje nam super prezent. Ostatnio uzbieraliśmy na lodówkę.
Nic więc dziwnego, że firmy walczą
o swoich konsumentów i cały czas starają się wzbogacać swój program. Aby
mówić o ofertach powinnam wymienić
tych, którzy w Poznaniu i Wielkopolsce dominują w branży artykułów biurowych. Na jakiej zasadzie dokonałam
selekcji? Wybrałam z terenu województwa około czterdziestu dużych przedsiębiorstw, zarówno państwowych jak
i prywatnych, w których ze względu na
ilość biur oraz zatrudnionych pracowników zapotrzebowanie na artykuły biurowe wydaje się bardzo duże. Przeprowadziłam anonimową sondę i tak oto
dowiedziałam się, że wśród najczęściej
wymienianych znaleźli się: BSP - prywatna polska firma, powstała w 1998
roku i najbardziej związana jest z rynkiem wielkopolskim. Jako pierwsza
w branży wprowadziła system zarzą-

długoterminowe, a forma zamówień została całkowicie zautomatyzowana przez systemy komputerowe. Standardem jest
składanie zamówień przez
internet, telefonicznie czy
faksem. Często konstrukcja
sklepu jest podporządkowana pod firmę, aby móc ustalić indywidualny system cen
dla klienta, warunki jednostkowe. Każdy stały odbiorca
ma szansę na wynegocjowanie tzw. cen specjalnych na wybrane np. najbardziej zużywalne
artykuły w biurze. Istotne są wszelkie uzgodnienia pomiędzy sprzedającym a zamawiającym, ponieważ branża biurowa jest jedną z niewielu, w której nie ma cen stałych.
Branża artykułów biurowych działa jak
barometr gospodarczy. Jeżeli firmy zwiększają zakupy artykułów i urządzeń biurowych
oznacza to, że planują rozwój, inwestycje lub
optymistycznie patrzą w przyszłość. Wynika
z tego, że gospodarka się rozwija, firmy zatrudniają więcej pracowników, tworzą nowe

biuro

dzania jakością ISO 9001. Jest pionierem i liderem w indywidualnych systemach outsorcingu dostaw artykułów biurowych dla firm.
Otworzyła sieć sklepów biurowych CLIP BIUROWY na terenie Poznania skierowanych do
klientów instytucjonalnych. Elementem wyróżniającym firmę jest działalność kulturalna na rzecz poznaniaków. We współpracy
z impresariatem Scena Rozmaitości organizuje przedstawienia, występy kabaretów czy
imprezy artystyczne w Poznaniu. Biuro Plus
z 10-letnim doświadczeniem w branży biurowej, posiada 23 centra dystrybucyjno-logistyczne na terenie całego kraju. Dużą atrakcję stanowi program lojalnościowy Biuro na
plus, w którym za dokonane zakupy przyznawane są nagrody rzeczowe dla firm. Grupa Lyreco jest prywatnym koncernem francuskim z główną siedzibą we Francji. Firma
posiada Program „Gwarancja Dostawy”, który zakłada 100% pewności, że zamówione
towary dotrą na następny dzień.
Są to firmy, które zajmują się dystrybucją artykułów biurowych na terenie całej
Polski. Co oferują swoim klientom? Normą
stało się dowożenie towaru do klienta, specjalne ceny, promocje, upominki, kontrakty

stanowiska i automatycznie wzrasta zapotrzebowanie na materiały biurowe - wyjaśnia
Mirosław Hoffmann, właściciel BSP.
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sztuka

Kosmiczny Ogród, 2003-2007
Stopklatka: „Made in Space“, 2007
Animacja: André Hindenburg, Industriesauger-TV, Kolonia

Hodowle
przestrzeni,
sztuka transgeniczna,
Bio Art
Ze Zbigniewem Oksiutą, artystą i architektem o granicach sztuki, przestrzeni
rozmawiała Kinga Dobrzyńska
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W Zamku Ujazdowskim w Warszawie ma miejsce wystawa Pańskich
prac zat. „Hodowle przestrzeni”. Zobaczyć tam można obiekty wykonane z polimerów. Skąd pomysł na wykorzystanie
tych własnie materiałów?
Wizja przestrzeni biologicznej była
częścią mojej pracy dyplomowej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach siedemdziesiątych. Sformułowałem wówczas ideę przestrzeni genetycznej i rozważałem potencjał jaki kryje się w uniwersalnym kodzie DNA oraz
możliwości hodowli form. Idee architektury biologicznej i amorficznych form pojawiają się w historii architektury w regularnych odstępach. W większości są to
jednak formalne, przeskalowane imitacje
kształtów organicznych i z biologią nie
mają nic wspólnego. Aby w ogóle umożliwić badania nad formami organicznymi
konieczne są eksperymenty nad innymi
materiałami i technologiami, jak również
współpraca z nauką.
Technologie, nad którymi pracuję, opierają się na następujących zasadach:
• u żywam polimerów biologicznych jako
materiału budowlanego (agar, żelatyna,
celuloza, skrobia);
•  formuję obiekty korzystając z miękkich
i ciekłych szalunków (PCW, latex woda);
• tworzę formy w całości jako pneu (ciekłe
pęcherze);

• wykorzystuję molekularne procesy samoorganizacji zachodzące w materiałach do
kształtowania form (polimeryczne obiekty
wysychając deformują się i poszukują najbardziej stabilnej formy).
Jesteśmy przyzwyczajeni do
odbioru dzieł skończonych, mających już
formę ostateczną. Tymczasem można powiedzieć, że Pańskie obiekty żyją. Zachodzą w ich wnętrzu procesy umożliwiające rozwój komórek roślinnych, a prowadzące do samodegradacji pozwalającej

Isopycnic Systems (Systemy o równej
pławności) 2004-2006. Zdjęcie: Uwe
Lierman, Industriesauger-TV, Kolonia
dalej rozwijać się autonomicznym roślinom. Czy zatem świat, który Pan inicjuje, niesie jakieś przesłanie współczesnemu człowiekowi?
W świecie stworzonym przez człowieka
obiekty, maszyny i budowle to trwałe konstrukcje, martwe przedmioty. Nie chwiejna
dynamika, ale kamienna i metalowa statyka
są synonimem trwałości. W świecie ożywio-

nym natomiast wszystko znajduje się w ruchu, a forma i struktura naprawdę oznacza
czasowy przekrój przez strumień procesów
w czasie i przestrzeni. Materiały biologiczne posiadają wewnętrzną dynamikę i na
poziomie molekularnym „żyją”, zmieniają
kształt i właściwości. Być może dlatego nie
używaliśmy ich dotąd jako materiałów budowlanych.
Labilne systemy biologiczne natomiast
są źródłem samokreacji i stanowią od milionów lat podstawę mechanizmu ewolucji.
Nie stałość form, ale dynamika procesów
jest istotą ich trwałości. Stabilnością świata
jest jego labilność.
Biologiczne polimery to tzw. miękka materia, której nie można zakwalifikować ani
jako ciała stałe, ani jako ciecze i mogą być
wykorzystane w różnych stanach, w stanie
ciekłym, żelującym i stałym. Mogą być przeźroczyste i kolorowe, mieć różne smaki, zapachy; a po za tym są jadalne. Można sobie
wyobrazić jakie perspektywy otwierają się,
jeżeli te materiały zastosuje się w architekturze. Biopolimery posiadają jeszcze inną
szczególną właściwość – można na nich hodować żywe organizmy. Szczególnie agar,
substancja żelująca wytwarzana z alg, jest
powszechnie używany w laboratoriach biologicznych. Nasączony mediami i hormonami jest nowego rodzaju „glebą” do hodowli. Uważam, że wykorzystując takie materiały i używając nowych, miękkich technologii
będzie możliwe w przyszłości hodowanie
biologicznych obiektów przestrzennych.
Pańskie dzieła tworzą przestrzeń, jednocześnie przestrzeń, w któ-

rej istnieją – ukształtowuje je. Czy natura
stawia przed sztuką jakieś ograniczenia?
Czy artysta ma prawo eksperymentować
na żywych organizmach?
Hodowle przestrzeni są jednocześnie
przestrzeniami do hodowli nowych przestrzeni.
Jest to próba stworzenia systemu,
w którym granica oddzielająca wnętrze od
otoczenia nie jest ciałem obcym wykonanym z neutralnego materiału, ale jest immanentną częścią całości. Jest jednocześnie granicą, przestrzennym rusztowaniem,
bierze aktywny udział i stymuluje procesy,
jakie zachodzą w systemie. Takie właściwości są charakterystyczne dla błon biologicznych w żywych organizmach, np. w żywej
komórce.
Moja praca to próba zrozumienia dynamiki systemów żywych, aby wypracować warunki, w których mógłby powstać
habitat biologiczny, który funkcjonowałby
w obiegu gospodarki natury. Myśląc o biologicznej przestrzeni badam materię roślinną, bowiem celem badań jest stworzenie
habitatu pobierającego energię na drodze
fotosyntezy, tak jak to robią rośliny. Jednym
z głównych argumentów Bio Artu jest fakt,
że obszar badań jakimi są technologie genetyczne będzie miał tak decydujące konsekwencje dla ludzkości, że nie może być pozostawiony tylko w rękach specjalistów. Artystyczne eksperymenty mają się przyczynić

do otwartej dyskusji o granicach etycznych
nowych technologii, a artyści współpracując z naukowcami otrzymują prawo do korzystania z różnych technik jakimi operują
badania laboratoryjne.
Co sądzi Pan o sztuce transgenicznej? Czy istnieją podobieństwa
pomiędzy twórczością Pana i Eduardo
Kaca?
Sztuka transgenetyczna to badania artystyczne wykorzystujące technologie genetyczne, a Eduardo Kac jest prekursorem
tego kierunku. Współpracując z naukowcami Kac próbuje wymieszać geny roślinne,
zwierzęce i sztuczne, aby stworzyć nowe
nieznane dotąd istoty.
Na świecie wielu artystów pracuje na
podobnych obszarach. Szczególnie znane jest laboratorium artystyczne SymbioticA w Perth w Australii. Przed miesiącem
brałem udział w wystawie, którą organizowała ta grupa i zostałem zaproszony, aby
na tamtejszym uniwersytecie wyhodować
obiekt roślinny. Do tego celu będzie wykorzystana technologia roślinnej inżynierii tkankowej.
Pańską sztukę można określić
jako biologiczną (Bio Art?). Czy to określenie pasuje również do obiektów wykorzystujących tradycyjne (naturalne)
materiały, np. drewno, kamień...?
Człowiek od początku swojego istnienia używał materii biologicznej (biomasa),

(ur. w 1951 w Mulawiczach w Polsce)
Artysta i architekt. W latach 1970-78
studiował na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej. Od 1981 r.
mieszka i pracuje w Kolonii. Zbigniew
Oksiuta pracuje nad wizją biologicznej
przyszłości i bada systemy, w których
przepływ informacji odbywa się w medium
płynnym. Jego projekty stanowią
interdyscyplinarne przenikanie się
elementów sztuki, architektury i nauk
przyrodniczych. Z. Oksiuta brał udział
w wielu wystawach międzynarodowych,
m. in. w Centrum Sztuki Współczesnej,
Warszawa 1996; w Międzynarodowych
Targach Mebli, Kolonia, 2003; w 9.
Międzynarodowej Wystawie Architektury
na Biennale w Wenecji, 2004; w ArchiLab
w Orleanie, Francja, 2004; w Ars
Electronica w Linz, Austria, 2007 oraz
w Biennale Sztuki Elektronicznej w Perth,
Australia, 2007.
Projekty i badania: „Habitat Biologiczny”,
„Hodowle Przestrzeni” oraz „Poza
grawitacją” zostały nagrodzone w kategorii
Hybrid Art na tegorocznej Ars Electronica
w Linz 2007.
Artysta jest producentem i reżyserem
filmów: „Architecture Now” (2000),
„Isopycnic Systems” (2001), „Mesogloea”
(2002), „Breeding Spaces Technology”
(2005) i „Made in Space” (2007).
Zbigniew Oksiuta wykłada gościnnie
na wielu międzynarodowych
uniwersytetach, w instytucjach
artystycznych i naukowych, m.in.
w Niemieckiej Agencji Kosmicznej
(DLR) w Kolonii, w Narodowej
Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie,
w Slade School of Art i Architectural
Association w Londynie, w GSAP na
Columbia Uniwersity oraz w Pratt
Institute w Nowym Jorku, w School
of the Art Institute of Chicago,
w Southern California Institute of
Architecture w Los Angeles, a także
na Uniwersytecie Toronto i na
Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie.
Od kilku lat Zbigniew Oksiuta
pracuje nad realizacją laboratorium
architektonicznego. Inspiracją tego
przedsięwzięcia jest prywatna kolekcja
architektury artysty. W zbiorach
znajdują się awangardowe obiekty
architektury lat 60., m. in. oryginalne
Spatium Gelatum
konstrukcje namiotowe Frei Otto oraz
(Zamrożona przestrzeń), Habitat 090704. 2006
dom z tworzyw sztucznych „La Bulle
Zdjęcie: H.W. Acquistapace, Meppen
six coques” francuskiego architekta
Jeana Manevala.
Wystawę prac Zbigniewa Oksiuty zatytułowaną „Hodowle przestrzeni” można zobaczyć

w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do 25 listopada 2007 roku.

sztuka

Zbigniew
Oksiuta
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sztuka
Spatium Gelatum (Zamrożona przestrzeń) , Habitat 090704, 2004
Zdjecie: Bernhardt Jacobs. Meppen

Formowanie warstwy polimeru wewnątrz bioreaktora
Zdjęcie: Michał Strokowski, Galeria Arsenał, Białystok, 2007
© Zbigniew Oksiuta, VG Bild-Kunst

żeby odgrodzić się od otoczenia i chronić się
Jak widzi Pan ekspozycję swo- biologicznej materii z których są zbudowane,
przed nieprzyjaznym środowiskiem. Tak jak ich prac? Czy odbiorca może jedynie zo- nie mamy żadnych doświadczeń jak używać
w systemach biologicznych tworzenie błon baczyć je w muzeum, czy możliwe jest takie obiekty, jak mieszkać i gospodarować
komórkowych, tak w historii ludzkiej kultury pokazanie ich w plenerze? (Mam tu na w labilnych, ciekłych światach.
uszycie ubrania, zbudowanie dachu nad gło- myśli możliwą przecież biodegradację,
Dlatego w mojej pracy obok badań mawą jest czynnością uniwersalną i pierwotną, która może nadać nową jakość prezento- teriałowych i technologicznych pytanie
warunkiem przeżycia i rozwoju. Budowanie wanym obiektom).
o rzeczywistość w jakich taka przestrzeń
przestrzennej granicy między otoczemogłaby w ogóle funkcjonować jest pyniem a wnętrzem jest podstawowym
taniem zasadniczym. Nie są to systemy
zadaniem architektury.
istniejące. Nie da się lokować tych wizji
Żeby jednak zbudować dom
w istniejących strukturach gospodaralbo uszyć buty, trzeba ściąć drzewo,
czych i społecznych.
albo zedrzeć skórę ze zwierzęcia. We
Myślę, żeby stały się rzeczywistowspółczesnym budownictwie użyścią, a nie tylko nową komercjalną biowamy coraz mniej materiałów o beztechniką, którą zużyjemy i wyplujemy,
pośrednim pochodzeniu biologiczpotrzeba czasu. Globalne zmiany zanym, ale koszty nowych technologii
chodzące w biosferze wymuszają na
są nieporównywalnie poważniejsze,
nas to, że już wkrótce będziemy musiea ofiarą jest tym razem globalny orli porzucić przyzwyczajenia i zmienić
ganizm, biosfera.
wiele przekonań o tym, jak gospodaUważam, że w przyszłości wyko- Klinostat. Projekt „Kosmiczny Ogród”, Model 2007
rować naszą planetą.
rzystując doświadczenia nauki bę- Zdjęcie: Michał Strokowski, Galeria Arsenał, Białystok
Czy przewiduje Pan
dziemy mogli hodować biologiczne
w przyszłości wystawę w Poznaniu?
obiekty, które funkcjonowałyby w koopeBadania, które prowadzę są badaniami
Jak dotąd nie mam planów związanych
racji, a nie przeciw naturze. Osiągnięcia podstawowymi. Badam materiały i szukam z Poznaniem. Byłbym jednak bardzo zainwspółczesnej genetyki stwarzają taką moż- odpowiednich technologii. Efektem tych prac teresowany możliwością prezentacji badań
liwość. To wielkie wyzwanie na przyszłość, są obiekty, które wystawiam w galeriach jako i projektów.
które wiąże się z ogromną odpowiedzialno- dzieła sztuki. Celem jednak jest rzeczywistość
© Zbigniew Oksiuta, VG Bild-Kunst
ścią etyczną całej ludzkości.
poza azylem muzeum. Pomijając przemiany
www.oksiuta.de
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GŁUPI

bliczna spowiedź, Big Brother i Marsz Równości razem wzięte. Uśmiech skraca przecież radykalnie dystans, więc taka masa ludzi pozbawiona dystansu...
„Sodomia i gomoria”. Gorsze to niż wydrzeć ryja na
bliźniego swego, odwarknąć, spojrzeć ponuro-obojętnie-niechęnie (takie mamcięwdupieczłowiekuiniepodchodźbliżejbonicdobregoaniciekawegocięniespotkawmojejosobie...)
Zadziwiło mnie znacznie bardziej to, co zobaczyłem w związku z tą sytuacją w sobie, niż w świecie,
w końcu mamy zwykle pewność, że siebie samych to
my znamy nieźle, a świat gorzej. Jest tymczasem może
odwrotnie...? Spontaniczna nieufność, podejrzliwość
wobec uśmiechu nieznajomego tak trwale wdruko-

felieton

Idę ulicą z głową pełną tego, czego pełna jest głowa zajętego człowieka, czyli spraw różnych, Spraw,
SPRAW...! I facet nadchodzi, nie wyróżniający się niczym, idzie z naprzeciwka, zbliża się, i mijając mnie
z nagła uśmiecha się, śmieje do mnie radośnie, acz nie
nachalnie, od ucha do ucha. Nieznajomy. Nic nie chce,
o nic nie prosi, nic nie ma do powiedzenia albo załatwienia... Zaskoczony, w pierwszym odruchu, obronnym (!), zwiewać chciałem co sił, a na pewno odsunąć
się. Co jest k..., myślałem, wypuszczają przedterminowo
z terapii zamkniętej? Rozejrzałem się z lekkim niepokojem po okolicy... Nowa polityka ochrony zdrowia
zwycięskiej partii wprowadzona w życie ekspresowo?
Jednym słowem wariat zdiagnozowałem spontanicz-

.
.
.
A
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nie i odruchowo, wycofując się z kontaktu. Nie odwzajemniłem uśmiechu, tylko konformistycznie skrzywiłem nieco na moment gębę i skręciłem w bok.
Dopiero po chwili, po prywatnym rachunku sumienia, przyszło oświecenie i dogłębne zawstydzenie.
Zdumiała mnie oczywistość, automatyczność skojarzenia bezinteresownego uśmiechu, którym obdarował
mnie nieznajomy, z byciem umysłowo sprawnym inaczej. Nikt normalny przecież sam z siebie nie uśmiecha
się do obcego! Nie w Poznaniu! Nawet jakby darowano mu melona długów, okazało się, że jednak nie ma
raka i ukochana nie daje rywalowi, to zamiast skakać
z radości powinien ścisnąć się w sobie, czapę
na łeb nasadzić, mordę
w kubeł i już, milczeć.
A nie śmiać się na ulicy
do każdego przechodnia jak głupi do sera. To
jest jakby obraźliwe…
prowokacyjne… nieobyczajne…
Spróbujcie sobie
wyobrazić przystanek
tramwajowy pestki przy
Teatralce i tłum ściśniętych, kotłujących się tam i przepychających ludzi,
którzy wszyscy się do siebie uśmiechają, patrzą radośnie w oczy i wykonują życzliwe gesty. Zamiast niechętnie nawzajem milczeć, bykiem patrzeć, odsuwać
jak najdalej w głąb samych siebie. To byłoby nie do
przyjęcia, to byłoby gorsze niż plaża naturystów, pu-

Lech Mergler

wana w mój własny sposób reagowania, o którym
tego akurat nie wiedziałem... Świat byłby lepszy przecież, przyjemniejszy, ładniejszy, gdyby spontaniczny
uśmiech i radość były częstsze niż ponura niechęć.
Mamy ją w sobie...
Tymczasem za oknami panoszy się okres najgorszej jesieni. Zimno, ciemno, mokro, wietrznie, błotnisto
i kałużowato. Na ulicy nie uśmiecha się już nikt, nawet
wariat, twarze jakieś szare, usta zacięte, oczy nieobecne patrzące gdzieś do środka, postacie z lekka skulone. Słońca prawie nie było od tygodni, deszcz zacina,
czasem ze śniegiem, niektórzy już żrą prochy na jesienną depresję, a inni
łażą na lampy. Są tacy, co
na Saharę lecą na parę
dni. Wszyscy o tym czasie starzeją się i brzydną
w szybszym tempie niż
w innych porach roku.
Wiosną na szczęście czas
popłynie trochę w przeciwną stronę, więc nieco
nadrobi się straty.
Coraz bardziej zaczyna brakować słońca
świeżej, soczystej, bujnie
rozrastającej się zieleni. Ale niemal za miesiąc Gwiazdka, a potem do wiosny z górki, każdy kolejny dzień
będzie już dłuższy niż poprzedni. A w sumie, gdyby
przez cały rok było tak jak w maju i czerwcu, to byłoby
nudno nie do wytrzymania. W ogóle nie wiedzielibyśmy, co to jest wiosna...
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Każdego roku, gdy liście
na drzewach zaczynają się złocić i czerwienić
na niebie pojawiają się
klucze dzikich gęsi.

M

ało osób jednak wie, do jakich gatunków należą ci podniebni wędrowcy.
W Polsce możemy spotkać aż dziewięciu
przedstawicieli gęsiego rodu, ale zdecydowana większość tych ptaków widywanych
w naszym kraju w okresie wędrówek to
gęsi zbożowe i białoczelne. Nie gniazdują
one w Polsce, ani nawet w jej pobliżu, lecz
na dalekiej północy i wschodzie, głównie
w syberyjskiej tajdze i tundrze. Dzięki badaniom naukowców wiemy, że np. gęsi białoczelne przelatujące przez Wielkopolskę,
lato spędzają na terenach położonych aż
w środkowej Syberii, oddalonej od naszego
kraju o tysiące kilometrów. By wiedzieć jakimi szlakami migrują te ptaki zakłada się im
nadajniki satelitarne, dzięki którym można

bardzo dokładnie prześledzić ich wędrówkę
(więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych www.blessgans.de lub www.geese.nl).
W powszechnej opinii klucze lecących
na zachód dzikich gęsi są niechybną oznaką
zbliżającej się zimy. Gdy ptaki te zmierzają
na wschód, ma to zwiastować zbliżanie się
wiosny. Tymczasem przez najbliższe miesiące, prawdopodobnie nawet w środku zimy,
będziemy mieli okazję obserwować na niebie gęsi wędrujące we wszystkich możliwych kierunkach. Dlaczego tak się dzieje?
Dzikie gęsi nasz kraj traktują głównie
tranzytowo, lecąc na zimowiska położone w Danii, Holandii i Niemczech. Jednak
ostatnio coraz więcej z nich spędza zimę
w naszym kraju. Sprzyjają temu dość ciepłe
zimy i niezamarzanie zbiorników wodnych.
Dopóki jeziora nie pokryją się lodem, a pól
nie przykryje gruba warstwa śniegu, wiele
tysięcy tych ptaków nie decyduje się na dalszą wędrówkę i pozostaje w naszym kraju.
Wbrew potocznym sądom, stawy i jeziora nie są przez gęsi wykorzystywane jako

żerowiska. Wybierają one spokojne akweny,
aby na nich bezpiecznie nocować. Robią to
w stadach liczących czasami nawet kilkadziesiąt tysięcy ptaków. W Wielkopolsce jest
kilkanaście tradycyjnych noclegowisk tych
ptaków. Znajdują się one na dużych stawach rybnych (w dolinie Noteci, koło Objezierza, Kiszkowa i Grzybna) i na spokojnych
jeziorach: Góreckim w Wielkopolskim Parku Narodowym, Bytyńskim oraz Chrzypskim
w Sierakowskim Parku Krajobrazowym.
O świcie ptaki te dzielą się na mniejsze
grupy i rozlatują się na okoliczne pola i łąki.
Tam skubią trawę lub oziminę. W poszukiwaniu bogatych żerowisk potrafią przelecieć wiele kilometrów. Przykładowo gęsi
z Jeziora Góreckiego, żerują najczęściej na
polach położonych w okolicach Kórnika
i Bieganowa oddalonych od noclegowiska
o prawie 30 kilometrów.
W ciągu dnia gęsi najczęściej spotkamy
na ścierniskach po kukurydzy i na uprawach
rzepaku. W środkowej Wielkopolsce największe żerujące stada co roku spotykane są na
polach w promieniu kilkunastu kilometrów

Lecą dzikie gęsi…
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Widok wielkich stad gęsi nad
wielkopolskimi polami nie należy do rzadkości

Lecą dzikie gęsi…

lometra. Wiosną kiedy polowania na gęsi są
zabronione, zazwyczaj dają się one obserwować z mniejszych odległości, gdyż szybko uczą się, że człowiek w tym czasie nie
jest dla nich zagrożeniem.
W Polsce na okres lęgów pozostaje tylko jeden gatunek gęsi – gęgawa. Gęgawy,
podobnie jak łabędzie nieme, żurawie czy
kormorany są ptakami, które w ostatnich latach zwiększają swoją liczebność. W latach
70. i 80. gęsi te należały w Wielkopolsce do
rzadkości. Gniazdowały one gdzieniegdzie
na spokojnych, zarośniętych szuwarami jeziorach i stawach rybnych. Już od wielu lat
najliczniejszym lęgowiskiem tych ptaków
pozostaje jezioro Gopło, gdzie bywały lata,
że gniazda zakładało nawet 180 par gęgaw.
Obecnie ptaki te można spotkać na wielu

Gęgawa jest w Polsce jedynym lęgowym gatunkiem gęsi

wielkopolskich jeziorach. Gniazdują nawet
na niewielkich stawach w granicach administracyjnych Poznania, w Psarskim koło
Kiekrza, a w całym regionie do lęgów przystępuje zapewne około 800 par.
Gęgawy zazwyczaj opuszczają nasz kraj
stosunkowo wcześnie, czasami już w sierpniu. W październiku oraz listopadzie, gdy
nad Polską przelatują tysiące gęsi zbożowych i białoczelnych, ptaki te są już często
na zimowiskach. Gęgawy z Polski zimują
w dwóch różnych częściach Europy. Część
z nich leci tzw. szlakiem atlantyckim do
Francji i Hiszpanii, inne lecą szlakiem śródziemnomorskim przez Czechy, Węgry i Słowację, aż do Tunezji i Algierii. Dzięki obrączkowaniu tych ptaków wiemy, że wielkopolskie gęgawy wykorzystują obydwa szlaki.
Obecnie nic nie wskazuje na to, by dzikie gęsi miały wkrótce podzielić los innych
zagrożonych i ginących gatunków ptaków.
Miejmy nadzieję, że gęganie dochodzące
z nieba jeszcze długo będzie nam przypominało o zmieniających się porach roku.
Przemysław Wylegała

przyroda

od dużych noclegowisk, a więc w okolicach
Rosnówka i Stęszewa, Rokietnicy, Zielątkowa i Wargowa, Bytynia oraz Lwówka. W ciągu
dnia część ptaków szuka nowych pastwisk lub
wraca na wodę, by ugasić pragnienie. Widujemy je wówczas lecące w różnych kierunkach.
Duże lecące stada spotyka się jednak głównie
wieczorami, podczas powrotów na nocleg.
A ponieważ obecnie ciemno robi się bardzo
wcześnie, często lecących gęsi nie udaje się
nam zobaczyć, a jedynie słyszymy ich nawoływania.
Niestety ptaki te nie mają u nas łatwego życia. W okresie jesiennym na gęsi poluje wielu myśliwych. W miejscach, gdzie polowania są szczególnie częste ptaki te stają
się bardzo płochliwe i czasami podrywają
się na widok człowieka już z odległości ki-

R E K L A M A

Księgi przychodów i rozchodów

• prowadzenie księgi KPiR
• prowadzenie ewidencji dot. podatku VAT
• prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie
z obowiązującymi przepisami

Ryczałt ewidencjonowany
• ewidencja przychodów
• ewidencja podatku VAT

Księgi rachunkowe

• opracowanie zakładowego planu kont
• prowadzenie księgi głównej
• prowadzenie ewidencji dot. podatku VAT
• rozliczanie różnic kursowych walut obcych
• sporządzanie deklaracji CIT-2, VAT-7
• sporządzanie bilansu i rozliczeń rocznych

Biuro Usług Księgowych

BILANSIK
Kadry i płace

• prowadzenie kadr i płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło
• rozliczenia dotyczące opłacanych składek do
ZUS-u
• s porządzanie deklaracji rocznych: PIT-11,
PIT-40 i wszystkich PIT-ów 30

61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33 | tel: (0-prefix-61) 878 61 64 | fax: (0-prefix-61) 878 61 65 | e-mail: biuro@bilansik.com.pl
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Wywiad z dyrektorem Oddziału Banku
Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu Andrzejem Dulnikiem
Panie dyrektorze, jaka jest
obecnie sytuacja Banku Ochrony Środowiska S.A.?
Bank Ochrony Środowiska S.A., który
funkcjonuje szesnasty rok na polskim rynku, od roku 1997 notuje swoje akcje na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W ramach
utworzonej przez Bank grupy kapitałowej
funkcjonuje również Dom Maklerski BOŚ
S.A. Po dokonanych zmianach posiadamy
dzisiaj dwóch głównych akcjonariuszy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 67,88% i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - 5,04%
udziałów w kapitale akcyjnym. Pozostali akcjonariusze, to m.in. wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Bank PKO BP S.A. oraz indywidualne jednostki. Kapitał akcyjny Banku wynosi aktualnie ponad 150 mln złotych i na to składają się właśnie wspomniane akcje. Decyzję
o utworzeniu Banku wydano we wrześniu
1990r., a w styczniu 1991r. datuje się utworzenie i rozpoczęcie działalności BOŚ S.A.
Czy formuła utworzenia Banku
odpowiada tej dzisiejszej?
Tak. Bank w dalszym ciągu realizuje misję,
która była podstawą jego utworzenia. Oczywiście zmieniają się pewne warunki funkcjonowania rynku, wymogi klientów, przepisy prawne. W momencie powstawania Banku była zupełnie inna sytuacja gospodarcza
i polityczna. Wówczas pojęcie Unii Europejskiej było nam kompletnie nie znane. Bank
w swojej strukturze i działalności musiał się
dostosować do zachodzących zmian. Natomiast misja w dalszym ciągu jest realizowana. Mówię o świadczeniu kompleksowych
usług finansowych dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska
naturalnego oraz umacnianie pozycji lidera,
działającego jako uniwersalny bank komercyjny. Misja ta obliguje nas do kształtowania
takiej polityki i strategii, która sprzyja realizacji tych projektów. Jesteśmy na pewno liderem na rynku krajowym wśród banków, które realizują zadania związane z finansowaniem projektów proekologicznych. Według
różnych danych ok. 40% wszystkich środków

zaangażowanych w realizację takich projektów jest udziałem Banku Ochrony Środowiska S.A.. Zamierzamy ten udział oczywiście
zwiększać i cały czas dostosowujemy się do
warunków Unii Europejskiej i wymogów rynku kapitałowego.
Czy BOŚ S.A. pełni także funkcję zwykłego banku?
Bank nie inwestował w rozwój sieci detalicznej tak intensywnie, jak wiele wiodących
banków, tylko ugruntowywał swoją pozycję
w sektorze ochrony środowiska. Uniwersalizm dzisiejszego Banku oznacza świadczenie
wszystkich możliwych usług, tak jak pozostałe banki. Natomiast komercjalizm polega na
tym, że jesteśmy instytucją, która musi zarabiać na prowadzonej działalności.
Jaka jest oferta Banku dla zwykłego obywatela?
Na pewno są to produkty pakietowe.
W ramach jednej opłaty proponujemy kilka
usług. Konkurencja na rynku bankowym jest
ogromna. Oczywiście stosowane są w Banku określone strategie i polityka, decydujące o tym czy ofertę skierujemy do dużych
przedsiębiorstw, czy skupimy się na finansowaniu produktów ekologicznych lub branży
rolno – spożywczej. Każdy bank szuka miejsca dla siebie na rynku. Oczywiście wszyscy
zajmują się wszystkim, ale bardzo pożądane
i dobrze odbierane jest na rynku specjalizowanie się w jednej dziedzinie.
Jeżeli przyjdę do Państwa Banku z prośbą o kredyt na wymianę okien,
czy zmianę ogrzewania na bardziej ekologiczne, to mogę liczyć na pewne preferencje i spotkam się z bardziej korzystną
ofertą niż w innych bankach?
Jeśli chodzi o kredyty termo-modernizacyjne czy związane z szeroko rozumianą
ekologią, to oferujemy na pewno najlepsze i najbardziej korzystne warunki. Po drugiej stronie biurka znajdzie pani pracownika
Banku, który jest nie tylko doradcą klienta,
ale również tym, który zna się na ekologii,
potrafi wytłumaczyć, podpowiedzieć, obliczyć tzw. efekt ekologiczny, który jest niezwykle istotny przy przyznawaniu kredytu
ekologicznego.
Wspomniał Pan o Unii Europejskiej. Jaki był wpływ przystąpienia Polski
do Unii dla Banku?
Wejście do UE to przede wszystkim dostosowanie polskiego systemu bankowego

budową boisk sportowych, basenów, szkół.
Są to zagadnienia, które w każdej gminie są
priorytetowe, i na które w każdej gminie są
potrzebne pieniądze. W tym roku wielkopolskie i lubuskie oddziały naszego Banku
udzieliły kilkudziesięciu kredytów w tym zakresie, o łącznym wolumenie kilkudziesięciu milionów złotych. To w bardzo poważny sposób wzmocniło zakres realizacji tych
inwestycji.
Czy można zatem powiedzieć,
że wejście Polski do UE było przełomowe
dla Państwa Banku?
Z racji prowadzonej misji, na pewno tak.
Dopłynęło do Polski wiele miliardów euro,
które przechodzą przez system bankowości w Polsce, a dla banków pieniądz jest
podstawowym produktem. Każdy dopływ
spoza systemu bankowego jest elementem

zwiększającym wolumeny po obu stronach
każdego banku.
Czym może się pochwalić BOŚ
S.A.?
BOŚ S.A. funkcjonuje na terenie Wielkopolski i województwa lubuskiego od 15 lat
i cały czas wzmacnia swoją pozycję. Zaczęliśmy od działalności przede wszystkim w zakresie ekologii, a w tej chwili dynamicznie
rozszerzamy działalność w zakresie oferty dla klientów detalicznych, pozyskujemy
wielu klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacniamy pozycję na giełdzie papierów wartościowych.
W grupie kapitałowej, w której się znajdujemy jest również wiodący w Polsce Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Bank
uczestniczy w wielu przedsięwzięciach
związanych z ochroną środowiska, nie tylko z punktu widzenia komercyjnego, ale
również z punktu widzenia realizacji wielu przedsięwzięć związanych z kształtowaniem działalności proekologicznej.
Przynajmniej raz w roku Bank wprowadza nową lokatę, z której część przychodów przeznaczana jest na realizację projektów związanych z ochroną środowiska,
np.: ochroną zagrożonych gatunków zwierząt. To nas zdecydowanie wyróżnia na tle
konkurencji. Przypomnę, że mieliśmy już
lokaty ze żbikiem, sokołem, łosiem, kozicą, wilkiem, rybołowem, susłem, rysiem, jeżem, morświnem, a ostatnio z bocianem,
sieweczką i czajką. Są to bardzo konkretne
działania. Poza tym fundujemy puchary dla
liderów recyklingu i ochrony środowiska,
organizujemy sympozja i seminaria. Zbliża
się kolejna edycja targów POLEKO, gdzie jesteśmy zawsze mocno zauważalni.
A jak wygląda sytuacja w Oddziale Wielkopolskim, którego jest Pan
dyrektorem?
W Wielkopolsce i w Lubuskiem mamy
siedem oddziałów: dwa w Poznaniu, jeden w Swarzędzu, w Gnieźnie i w Koninie,
w Zielonej Górze i Gorzowie. Zamierzamy
oczywiście rozbudowywać nasze placówki. Systematycznie zwiększamy nasz udział
w rynku usług bankowych, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy liderem w skali kraju
w realizacji zadań w zakresie obsługi sektora finansów publicznych przez BOŚ S.A. Obsługujemy wiele wiodących podmiotów gospodarczych w naszym regionie.
Czy Bankowi dobrze współpracuje się z wielkopolskimi przedsiębiorcami w sprawach ekologii?
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i działalności banków do lepszych technologii, większych wymogów, pewnej tradycji,
która powstawała w Unii przez dziesiątki lat.
Przede wszystkim jednak to dopływ ogromnej ilości środków, liczonych w miliardach
euro, które przeznaczane są m.in. na działalność gospodarczą związaną z infrastrukturą, ochroną środowiska, realizacją proekologicznych przedsięwzięć w Polsce. Środki
te nie mogą być przekazywane w innej formie, jak za pośrednictwem banków czy instytucji, które prowadzą działalność bankową, bądź różnego rodzaju fundusze. Wszystkie środki muszą przechodzić przez system
bankowy.
Niezależnie od środków pochodzących
z Unii posiadamy także linie kredytowe
z banków zagranicznych, które kierowane
są głównie dla jednostek samorządu terytorialnego i one, w bardzo znaczący sposób,
uzupełniają środki budżetowe. Linie te są
wyjątkowo korzystnie oprocentowane i ich
wykorzystanie następuje w sposób bez
przetargowy. Umożliwia to szybką realizację projektów związanych m.in. z kanalizacją, oczyszczalniami ścieków, wodociągami,

Centralna oczyszczalnia ścieków
dla m. Poznania

Zbiornik wody pitnej

Etap końcowy na stacji uzdatniania
wody – dystrybucja wody
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Zapraszamy wszystkich czytelników na
targi POLEKO. BOŚ S.A. wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest zawsze tym, który organizuje seminaria
i konkursy w czasie targów. W tym
roku przygotowaliśmy konferencję
pod tytułem: „BOŚ S.A. wobec globalnych problemów ochrony środowiska”.
Ten problem, w kontekście Pokojowej
Nagrody Nobla przyznanej byłemu
wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych Al Gorowi, ma obecnie zupełnie inną rangę. Warto wspomnieć, że
w tym międzyrządowym projekcie brało udział dwóch Polaków, profesorów
z Poznania: prof. Zbigniew Kundzewicz
z Polskiej Akademii Nauk i prof. Piotr
Tryjanowski z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.
Jestem przekonany, że ta nagroda nobilituje i napawa dumą oraz stwarza niesamowite możliwości związane z realizacją zagadnień dotyczących
zmian klimatu, wynikających z działań
człowieka w skali świata. Mam nadzieję, że realizowanych z udziałem Banku
Ochrony Środowiska S.A.

Stacja uzdatniania wody w Opalenicy

Wielkopolska i Lubuskie są liderami jeśli chodzi o realizację, zrozumienie i zaangażowanie w zakresie ochrony środowiska i podejmowania decyzji o inwestowaniu w tej materii. Godnym podkreślenia jest
bardzo wysoki poziom świadomości mieszkańców naszego regionu na temat ekologii i konieczności podejmowania inwestycji. Przedsiębiorcy wiedzą, że nie tylko należy produkować i sprzedawać, ale w trakcie
tych procesów trzeba chronić środowisko.
To pozwala nam na bardzo dobrą współpracę z przedsiębiorcami w regionie wielkopolskim i lubuskim. Warto zwrócić uwagę na - śmiem twierdzić - wzorcową współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dzięki temu możemy
wspólnie realizować, w ramach dziewięciu linii kredytowych, naszą działalność i projekty ekologiczne.
Region Wielkopolski na
lata 2007-2013 ma przyznaną
już kwotę ponad miliard euro
na realizację programu regionalnego, z tego ogromna
część środków przeznaczona
jest na finansowanie inwestycji proekologicznych oraz tych
w zakresie infrastruktury, która niewątpliwie wpływa na środowisko. Są to bardzo
istotne zagadnienia, do których jesteśmy
bardzo dobrze przygotowani.
Jakie są dalsze plany rozwoju
BOŚ S.A.?
Na najbliższe lata naszym celem jest
umacnianie pozycji lidera w obszarze działań na rzecz ochrony środowiska. Priorytetem jest także rozwój sieci naszych oddziałów. W przyszłym roku przewidujemy kolejne lokalizacje w naszym regionie. Mocno pracujemy nad
nowymi produktami.
Bank bardzo optymistycznie i dynamicznie patrzy w przyszłość. To wiąże się
z ambitnymi i dynamicznie rosnącymi
zadaniami sprzedażowymi dla naszych
Oddziałów. Zakończyliśmy prace związane z centralnym
systemem informa-

tycznym. Dokonaliśmy zmiany w zakresie
struktury organizacyjnej Oddziałów i Centrali Banku. Kolejne zmiany to dostosowanie
oddziałów do działalności prosprzedażowej.
Czyli stawiamy na jakość i jeszcze raz jakość
obsługi naszych Klientów!
Na koniec trochę, być może,
złośliwe pytanie. Czy przewidujecie Państwo dobrą ofertę dla małych, średnich
i mikro przedsiębiorstw? Czy banki przestaną wreszcie mówić: „tak, tak mamy
dla Państwa korzystną propozycję, ale
wymagamy zabezpieczeń”. A małe firmy
tego nie mają. Czy banki wreszcie zaufają mikro przedsiębiorstwom?

My nie czekamy na to, co się będzie
działo w tym segmencie klientów. Już rozpoczęliśmy działalność w tym obszarze.
Oferujemy m.in. kredyt WPROST, który dopuszcza udzielanie kredytu pod zabezpieczenie w postaci weksla. Problem stanowi jednak jakość dokumentacji prawno-finansowej, jaką dysponują małe i średnie
przedsiębiorstwa. Dobrze funkcjonujące
firmy bardzo często nie potrzebują tego
typu wsparcia. Często rozwijają się na zasadzie samofinansowania lub pozyskiwania środków z innych źródeł. Wiele tych
małych i średnich przedsiębiorstw, to firmy rodzinne. Staramy się być elastyczni
w ocenie, ale często są problemy ze stratami, jakie ewidencjonują w dokumentacji. Często się zdarza, że sytuacja, którą my
widzimy jest inna niż ta, wynikająca z dokumentów. Na szczęście to się zaczyna powoli zmieniać.
Mamy w ofercie wszystkie produkty
bankowe. Dla nas każdy, bez względu na
status prawny i formę działalności, jest potencjalnym Klientem.
Rozmawiała
Mariola Zdancewicz

ekologia

Unikalne podejście

do zbiórki odpadów komunalnych w Kaliszu
Z

wiązek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wprowadza od 2008
roku zbiórkę odpadów w podziale na tzw.
„suche” i „mokre”. Jest to najprostszy sposób postępowania z odpadami w miejscu
ich wytwarzania, umożliwiający samorządom, należącym do Związku, wywiązanie
się z nałożonego prawem obowiązku objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki. Dzięki
temu środowisko będzie czystsze, a nam
wszystkim będzie żyło się zdrowiej.
Wybudowany wysiłkiem wszystkich samorządów członkowskich, przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw” stanowi nowoczesne zaplecze techniczne umożliwiające rezygnację ze skomplikowanego i drogiego systemu selektywnej zbiórki w podziale na poszczególne rodzaje odpadów w tzw. „gniazdach”. Wystarczy podstawowy podział na odpady „suche” czyli głównie opakowaniowe i inne:
z foli, tektury, tworzyw sztucznych, metali
itp., oraz „mokre” – resztki produktów spożywczych pochodzących z kuchni, odpady

z ogrodu itp. Dalsza, bardziej precyzyjna już
segregacja dokonuje się na liniach technologicznych Zakładu „Orli Staw”.

W wyniku wprowadzenia systemu: „suche”-„mokre” zmniejszy się ilość odpadów
poddawanych unieszkodliwianiu poprzez
składowanie, całość odpadów biodegradowalnych poddana zostanie procesom kompostowania, a surowce wtórne przekazane
zostaną do ponownego wykorzystania.

Odpady problemowe: niebezpieczne,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady poremontowe i wielkogabarytowe, zbierane będą poza systemem: „suche”
- „mokre”, poprzez wykorzystanie tzw. Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych. Zatem cały strumień szeroko rozumianych odpadów komunalnych zostanie zagospodarowany.
Postępując w ten sposób Związek zamierza w ciągu najbliższych lat spełnić
wszystkie wymogi w zakresie ograniczenia
składowania odpadów biodegradowalnych
i posiadających wartości energetyczne.
„Wszystko zależy od nas! Im staranniej będziemy stosować podział na „suche”
i „mokre”, tym więcej odzyskamy surowców.
Tym samym mniej odpadów trafi na składowisko i nie będzie w przyszłości zagrażać
środowisku naturalnemu. Oszczędzajmy
Ziemię dla przyszłych pokoleń” – dopinguje Daniel Tylak, koordynator wdrożenia unikalnego systemu selekcji odpadów komunalnych.
Red.
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Znamy natur´ finansów

Naturalny
fundament
wzrostu

Wyjàtkowa oferta
nisko oprocentowane kredyty na inwestycje
proekologiczne (m.in. odnawialne êródła
energii, usuwanie azbestu, małe oczyszczalnie
Êcieków)
korzystne kredyty na przedsi´wzi´cia
agroturystyczne (baza noclegowa,
gastronomiczna, rekreacyjno-sportowa,
kulturowa)
finansowanie zadaƒ obj´tych programami
Unii Europejskiej

0 801 355 455 www.bosbank.pl

bos@bosbank.pl

OFERTA PROEKOLOGICZNA
Zmieƒ Êrodowisko na lepsze!

