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Walczymy o ekologię
Ze Stefanem Mikołajczakiem rozmawia
Mariola Zdancewicz
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Jest Pan osobą, która uczestniczyła
w życiu politycznym, jak również doświadczonym samorządowcem. Działalność związana
ze środowiskiem była wpisana przez cały czas
w Pańskie działania. Co spowodowało, że został
Pan kierownikiem projektu związanego z klimatem Fundacji UAM?
Podczas długoletniej pracy zdobywałem doświadczenie, pełniąc różne funkcje samorządowe
w Wielkopolsce. Ochrona środowiska to interesujące mnie zagadnienie. Z chęcią przyjąłem propozycję rektora Stanisława Lorenca i włączyłem
się w działania Fundacji. Cenię sobie tę współpracę oraz cieszę się, że mogę uczestniczyć w upowszechnianiu wiedzy o środowisku i zmieniającym
się klimacie, zwłaszcza tym, którzy mają wpływ na
gospodarkę.
Czego dotyczy projekt?
Projekt jest złożony. Podstawowym zadaniem
Fundacji jest koordynowanie prac związanych z klimatem, prowadzonych przez naukowców z całej
Wielkopolski. Równie istotnym celem jest pozyskiwanie środków finansowych na dalsze badania. Te
zadania udaje nam się realizować, ciągle pozostaje
jednak kwestia edukacji społecznej. Chodzi o świadomość ekologiczną osób, które podejmują ważne
dla gospodarki decyzje. Zależy nam, aby starały
się nie szkodzić środowisku. Trzeba wprowadzać
nowe metody, pozwalające zapobiegać negatywnym skutkom zachodzących zmian oraz, na ile to
możliwe, próbować czerpać z nich korzyści. Należy
zatem nieustannie poszerzać i uaktualniać wiedzę,
a w życiu gospodarczym wyznaczać nowe standardy i kierunki działań. Nowoczesne technologie związane z wykorzystaniem energii dają realną
szansę na poprawę stanu środowiska. Trzeba tylko
te rozwiązania rozpowszechniać. Służy temu edukacja prowadzona przez Fundację, m.in. w formie
konferencji. Mam nadzieję, że takie spotkania będą
wpływać na decyzje zapadające w samorządach.
Kto jest adresatem projektu?
Wszyscy zainteresowani ekologią, a także ci,
którzy nie mieli jeszcze możliwości zapoznania się
z informacjami o zjawiskach klimatycznych i sposobach ich wykorzystywania. Oprócz samorządów
na konferencje zapraszamy również różne lokalne
organizacje gospodarcze oraz młodzież – uczniów
i studentów, którzy w nich aktywnie uczestniczą,
o czym z satysfakcją informuję. W czerwcu bieżącego roku odbyły się już dwie konferencje – w subregionie pilskim i we Wrześni.

Jakie są dalsze plany Fundacji?
Przymierzamy się do kolejnych konferencji
w regionie kaliskim, leszczyńskim i Zagłębiu Konińskim. Są to miejsca szczególnie newralgiczne
dla ekologii.
Rozumiem, że główny nacisk kładziecie Państwo na edukację.
Musimy być świadomi, że to właśnie od naszych
poczynań zależy los Ziemi. Działania Fundacji pomagają zdobywać wiedzę i wzbudzać poczucie odpowiedzialności za środowisko. Ponad rok temu, odbyła się konferencja w Poznaniu. Miała wymiar naukowy i uczestniczyli w niej liczni samorządowcy.
Naszym sukcesem było to, że wielu z nich postanowiło wprowadzić proponowane przez nas rozwiązania. Informacje w mediach na temat środowiska
są często niedokładne, czasem wręcz błędne, dlatego rola Fundacji jest taka ważna. Inicjatywa podjęta
przez rektora i Kolegium Rektorów Miasta Poznania
znakomicie wpisuje się w Rok Klimatu, który przyjęliśmy dla Wielkopolski. Dopełnieniem działań będzie zaplanowana na grudzień światowa konferencja klimatyczna ONZ w Poznaniu. To nas Poznaniaków znakomicie wyróżnia. Będzie to doskonała lekcja ekologii na światowym poziomie i okazja do wymiany doświadczeń.
Wiem, że współpracuje Pan z profesorami, którzy od dawna walczą o ekologię i dostali z Alem Gore’em Nagrodę Nobla.
To dla mnie zaszczyt. Czuję satysfakcję, że w naszym środowisku mamy tak wybitnych przedstawicieli nauki. Praca z nimi daje widoczne efekty, a ja
przy tym wiele się uczę.
Uchodzi Pan za osobę niezwykle waleczną i działającą skutecznie. Czy w tych działaniach pomaga Panu doświadczenie i przeszłość zawodowa?
Bez wątpienia doświadczenie teraz procentuje.
Wcześniejsze funkcje pozwoliły mi zdobyć umiejętności i wiedzę, które często wykorzystuję. Poznałem
wielu ludzi i mogę liczyć na ich wsparcie w podejmowanych przeze mnie działaniach. Staram się nie
tylko składać deklaracje, ale także wywiązywać się
ze swoich zobowiązań.
Stefan Wojciech Mikołajczak – polski polityk, marszałek, wicewojewoda poznański, samorządowiec.
Jest absolwentem Wydziału Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje miejsce w Senacie Akademii Muzycznej w Poznaniu i prezydium Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa.
Czynnie uprawia sport. W przeszłości był m.in.
członkiem kadry narodowej i uczestnikiem mistrzostw Europy w sportach obronnych.
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Zwykle – oceniając wydarzenia sportowe, artystyczne czy naukowe – widzimy tylko dwa stany: sukces lub porażkę. Nie widzimy mozolnego treningu, walki ze źle padającym światłem czy kilkunastu wersji pracy
wyrzucanej do kosza, albo raczej kasowanej
z twardego dysku. Jednak chyba dla każdego kto tworzy, właśnie proces treningu, szlifowania, a nawet nanoszenia ostatecznych
poprawek już sam w sobie stanowi coś, czemu warto poświęcić życie. Warto znaleźć
taki kawałek, w którym będziemy się spełniać, ba – bawić się, czasem wściekać się na
własne uzależnienie od tworzenia… ale będziemy trwać. Będziemy w twórczej drodze.
A sukcesy może czasem przyjdą. Niektórzy
wręcz twierdzą, że z czasem… wystarczy
żyć odpowiednio długo.
Niekiedy – nie wiedzieć dlaczego – przychodzą wcześniej. Uprawianie nauki stwarza przyjemność samą w sobie, do tego jeśli jest połączone z poznawaniem, wręcz
dotykaniem tajemnic przyrody, to trudno
wyobrazić sobie coś piękniejszego. A gdy
jeszcze zostaną docenione, nie podwyżką
wypłaty od dobrego pracodawcy (co przekornie podkreślam) lecz zaproszeniem do
grona najlepszych fachowców w dziedzinie, to uśmiech sam maluje się na twarzy.
Tak było, gdy po latach zajmowania się klasyczną ekologią, szukania przyczyn zmian liczebności ptaków i wysunięciu hipotezy, że
klimat może mieć tutaj kluczowe znaczenie,
nagle dostrzegłem, iż wiele moich prac jest
doskonale znanych i cytowanych w środowisku badaczy. Pewnie to zadecydowało, że

Piotr Tryjanowski

Klimat
dla
nauki.
Nauka
dla
klimatu.
Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – pracuje w Instytucie Biologii Środowiska UAM
w Poznaniu. Zajmuje się ekologią behawioralną i dynamiką populacji zwierząt.
Bada wpływ pogody i klimatu na zachowania i liczebność zwierząt. Od 2005 roku
jest ekspertem Intergovernmental Panel
on Climate Change.

zostałem powołany w 2000 roku na eksperta Intergovernmental Panel on Climate Change. 12 października 2007 organizacja ta –
IPCC – oraz Al Gore zostali uhonorowani pokojową Nagrodą Nobla za ich wysiłki na rzecz
budowy i upowszechniania wiedzy na temat
zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków,
które są niezbędne do walki z takimi zmianami. Trochę niechcący, będąc wyznawcą czystej nauki i poznania dla samego poznania,
nagle okazało się, że rzeczy, które robiłem
dla frajdy i przyjemności poszukiwań intelektualnych, są dla kogoś istotne i ważne.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć,
jak się dostać do grona najlepszych uczonych we własnej branży i pracować na co
dzień z osobami, których nazwiska znało
się wcześniej tylko z publikacji w najlepszych periodykach. Wiem, że sprzyjało mi
nieprawdopodobne życiowe szczęście. To,
że spotkałem Tima Sparksa z Cambridge,
że w odpowiednim czasie zmieniłem główny obiekt zainteresowań badawczych, i że
wyjechałem uczyć się od najlepszych. To, że
rodzina mnie zawsze wspierała i w chwilach
zwątpienia od nich otrzymywałem wsparcie.
W tym kontekście nie waham się zacytować
przewrotnie przeczytanej niegdyś anegdoty: Kobiety stosunkowo rzadko robią kariery,
bo nie mają żon, które by je popychały .
Teraz chciałbym, by właśnie w Poznaniu ktoś zechciał nasz zapał i umiejętności
wykorzystać i stworzyć miejsce, gdzie jest
odpowiedni klimat do uprawiania nauki. Po
prostu miejsce klimatyczne…
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Dobry
Dobry
klimat
klimat
w Pile
w Pile
Rok 2008 jest w Poznaniu Rokiem Klimatu i Środowiska. Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile – prof. zw. dr hab. Kazimierz
Pająk, wspólnie ze starostą pilskim Tomaszem Bugajskim zorganizowali Konferencję
Klimatyczną, której inicjatorem była Fundacja UAM, a kierownikiem projektu Stefan Mikołajczak. Wśród gości znajdowali się przede
wszystkim starostowie, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy różnych jednostek samorządowych północnej Wielkopolski mających styczność z ekologicznymi aspektami
funkcjonowania miasta czy gminy.
Pierwszym prelegentem był doświadczony wykładowca akademicki, prof. dr hab.
Janusz Olejnik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po krótkim wstępie naukowym, wyjaśniającym towarzyszący rozwojowi cywilizacji efekt cieplarniany, profesor zwrócił uwagę na ekonomiczny wymiar
zmian klimatycznych powodowanych tym
procesem. Od pozornie odległych huraganów na Dalekim Wschodzie i miliardowych
szkód, które powodowały, przez dużo bardziej nam znajome wielkie powodzie w Stanach Zjednoczonych, wykładowca uwrażliwiał samorządowców na widoczne już zmiany w Wielkopolsce. Rzadsze i gwałtowniejsze

opady i wzrost średniej temperatury o aż 4°C
powodują poważne problemy, chociażby
dla rolnictwa.
Nie wszyscy naukowcy zgadzają się jednak z popularną teorią, iż zmiany te wywoływane są głównie przez działalność człowieka,
twierdząc, że jest to wynik naturalnych procesów Ziemi. Do tej grupy badaczy należy między innymi prof. dr hab. inż. Piotr Kowalczak
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
który w Pile przestawiał wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę wodną. Z wykładu
wynika, że głównym problemem związanym
z zasobami wodnymi jest gwałtowny przyrost
ludności na świecie. Brak odpowiedniej infrastruktury powoduje nie tylko zanieczyszczenie wody, ale także ogranicza jej dostępność,
a przestarzałe technologie przyczyniają się
do jej marnotrawienia i często uniemożliwiają przetworzenie do ponownego wykorzystania. Zwrócił również uwagę na pozytywne aspekty zachodzących zmian, jak np. przedłużony stan wegetacji, czy też zwiększenie
atrakcyjności Polski dla turystów.
Rektor Kazimierz Pająk, zajmujący się
badawczo administracją publiczną, uwrażliwiał obecnych na konferencji na prawne zobowiązania władz lokalnych do działań na

rzecz ochrony środowiska. Omawiając poszczególne szczeble samorządu terytorialnego, gospodarz konferencji zwracał uwagę
na ich kompetencję w zakresie usuwania negatywnych oddziaływań człowieka na jego
otoczenie. Duży nacisk położony został na
politykę zrównoważonego rozwoju.
Ewa Hoffmann, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przedstawiła genezę i działalność swojej instytucji, wspierając to danymi. Obecni
na sali goście nie znający jeszcze Funduszu
mogli lepiej się zapoznać z potencjalnymi formami współpracy, a co za tym idzie,
możliwościami realizacji nowych projektów skierowanych na ochronę środowiska
w Wielkopolsce.
Konferencja służyła wymianie doświadczeń samorządowców w realizowaniu różnych projektów ekologicznych oraz wzajemnej współpracy w tym zakresie.
Każda osoba obecna na konferencji dostała egzemplarz, wydanej wspólnie przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz
Fundację UAM, publikacji dotyczącej zmian
klimatu, oraz oczywiście najświeższy numer
Merkuriusza, który objął patronatem medialnym tę inicjatywę.
vad

Z prof. dr. hab. Stanisławem Lorencem
rektorem UAM rozmawia Mariola
Zdancewicz
Panie Rektorze, już Platon powiedział, że ludzkość ginęła i odradzała
się wielokrotnie. Czy tym razem zginiemy z powodu zmian klimatycznych?
Zginiemy? To chyba za daleko posunięta
teza. Oczywiście gwałtowne zmiany klimatu
są niebezpieczne, ale trzeba pamiętać, że uruchamiają się wtedy czynniki, czy też instrumenty, które powodują działania przystosowawcze. Jako geolog wiem, że Ziemia co najmniej cztery razy była śnieżną kulą, była więc
całkowicie pokryta lodem, tak jak w tej chwili
Mars, i wychodziła z tego cało. Tutaj chodzi raczej o stworzenie warunków dla komfortowej
egzystencji, ale musimy pamiętać, że te, które
mamy w tej chwili, są pochodną wielu czynników. Wśród tych, którymi się obecnie najbardziej interesujemy, jest czynnik antropogeniczny, tzn. powodowany przez człowieka, więc
taki, na który najbardziej możemy oddziaływać, możliwy w pewnym stopniu do regulacji. Nawet jeśli zmiany spowodowane czynnikiem antropogenicznym stanowią 2% czy 5%
ogólnych przyczyn, to jednak trzeba pamiętać,
że w całym zespole zmian, niekiedy zaburzenie jednego czynnika, może powodować efekt
domina. Większość czynników wpływających
na klimat na Ziemi to czynniki naturalne, związane ze zmianami zachodzącymi w kosmosie.
Natomiast na Ziemi takim istotnym elementem, który nie zawsze sobie uświadamiamy,
są prądy morskie ocieplające albo oziębiające
klimat. Obecnie prądy morskie ocieplają naszą część kuli ziemskiej. Czynniki zachowawcze, które człowiek ma zakodowane w swoim
organizmie, powodują chęć do przystosowania się. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że te
wszystkie zmiany miały i będą miały również
i pozytywne efekty. Przecież ewolucja zachodziła właśnie dzięki nim.
Charakter zmian ma zasięg globalny, w Wielkopolsce zaś, od lat, obserwujemy stepowienie ziemi. Czy przeciwdziałania, zmierzające do zmniejszenia
skutków tego procesu, mogą, a może powinny, mieć charakter regionalny?

i Eskimosi

Tak, ale to, że są globalne, to nie oznacza,
że w każdym miejscu oddziałują tak samo
negatywnie, czy tak samo pozytywnie. Jeśli
chodzi o Wielkopolskę, mamy np. problem
związany z naturalnymi cechami tego regionu, czyli z nawodnieniem. Wszyscy dobrze
wiemy, że ilość opadów i zatrzymanej wody
opadowej jest coraz mniejsza. Wystarczy popatrzeć, co nasi przodkowie robili w XIX, na
początku XX w., a może nawet już w XVIII w.
Rozwijała się wówczas wspaniała sieć melioracyjna – kanały, które nawadniały i jednocześnie zapewniały retencję. W razie powodzi przyjmowały większą ilość wody i negatywne skutki nie były tak odczuwalne. My
w tej chwili powinniśmy...
... o to zadbać?
Oczywiście. Podkreślę, że należy zadbać
o dostateczną ilość odpowiednich i sprawnych zbiorników, które przechowują wodę,
żeby nie spływała gwałtownie do rzeki, co
– jak wiadomo – powoduje wypłukiwanie
gleby i jest przyczyną degradacji wielkopolskiego krajobrazu. Sądzę, że te zjawiska mają charakter globalny, a ich skutki są
zróżnicowane, i stąd trzeba akcentować regionalność sposobów w ich zapobieganiu.
Na pewno nie będziemy mieli nic przeciwko temu, jeśli za 10 czy 20 lat będzie można uprawiać winną latorośl w Wielkopolsce.
Tak dziś robi się to w rejonie Zielonej Góry,
a także w Beskidach, gdzie są odpowiednio
nasłonecznione stoki.
Kiedyś winnice zielonogórskie
wytwarzały wina, które trafiały na stoły
Habsburgów.
Zgadza się. A więc to są pozytywne cechy zmian, o których mówimy. W tym kontekście należy wspomnieć także o Bałtyku.
Mówimy, że mamy znakomite plaże, tylko
niestety woda jest zimna. Gdy jej temperatura wzrośnie o kilka stopni, będzie nam wtedy przyjemniej i nie będziemy musieli wyjeżdżać nad Morze Śródziemne. Tam może
być na przykład za gorąco lub za zimno.
Jak wielkopolskie rolnictwo
powinno się przystosować do nieuchronnych zmian w klimacie?
Wspomniałem już o problemie z wodą,
niezbędną w rolnictwie. Są uprawy, które

mają mniejsze zapotrzebowanie na wodę,
lub mogą dłużej egzystować w suchym,
bezwodnym środowisku. Może trzeba będzie się na to nastawiać. Musimy jednak
pamiętać o tym, że zmiany mają – najogólniej mówiąc – charakter przejściowy. Mając
na uwadze to, co się działo w ostatnich kilku wiekach, można przewidzieć, że proces
będzie trwać około 200-300 lat, i później
znowu klimat może się zmienić, a ludzkość
będzie musiała się do tego dopasowywać.
Uważam, że nowe instytuty badawcze i jednostki doświadczalne powinny się intensywnie włączyć do poszukiwania nie tylko coraz wydajniejszych odmian, ale również bardziej dostosowanych do braku wody, czy
też odporniejszych na wyższe temperatury. I być może tak lubiana przez nas kuchnia śródziemnomorska stanie się zupełnie
naturalna.
Czy widać w tej chwili skutki
efektu cieplarnianego?
Tak, i są one mierzalne. Średnia temperatura wzrasta, zmniejsza się ilość opadów.
Możemy to zacząć wykorzystywać na większą skalę. Zamiast ogrzewać mieszkania prądem czy gazem, będziemy mogli powszechniej korzystać z baterii słonecznych. Można
pomyśleć o lepszym wykorzystaniu biomaterii do różnych celów energetycznych. Takie zintegrowane, kompleksowe działanie
wielu czynników, pozwala na wypracowanie metod przeciwstawienia się negatywnym skutkom. Oczywiście powinniśmy starać się zapobiegać zmianom klimatycznym,
ale – w moim przekonaniu – nawet jeśli zrobilibyśmy wszystko, co możliwe, to mimo to
będą one nam towarzyszyły zawsze, gdyż są
naturą rzeczy. Jeśli np. prądy morskie zaczną
inaczej płynąć, to też zmieni się klimat. Wobec tego musimy być przygotowani na przystosowanie się do aktualnych warunków. Fascynują mnie Eskimosi, którzy osiedlili się
w najmniej sprzyjającym dla ludzkości środowisku, mając przecież do dyspozycji tyle
różnych obszarów w Ameryce Północnej.
Nie dość, że tam trwają, to świata poza tym
miejscem nie widzą, co jest zdumiewające
i bardzo piękne.
Dziękuję za rozmowę.

Lodowa kula i Eskimosi
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Zbigniew W. Kundzewicz

Cieplejszy
Poznań
Klimat kształtuje nasze życie. Inny jest
styl życia Eskimosów, a inny mieszkańców
tropikalnej wioski – to oczywiste. Ilość reakcji na związane z klimatem informacje w Internecie wskazuje, że tematyka interesuje
szerokie grono Polaków. Na polityce, medycynie i klimacie zna się podobno każdy Polak, więc wielu internetowych dyskutantów
feruje sądy, które w opinii autorów są definitywne i jedyne słuszne. Jednak, obiektywnie rzecz biorąc, interpretacja klimatu nie
jest taką prostą sprawą, więc nikomu (także naukowcom) nie zaszkodzi trochę więcej
pokory. Klimat to jest jednak coś innego niż
stan pogody, jaki mamy obecnie za oknem
i odczuwamy swoimi zmysłami.
Jaki jest związek między pogodą a klimatem? Klimat jest uśrednionym stanem
pogody za długi okres czasu. A więc klimat
określa to, czego możemy się spodziewać np.
w pierwszą sobotę lipca roku 2025 w Poznaniu. Natomiast pogodą jest to, co się tego
dnia zdarzy. Pogodę przewidzieć można tylko na dość krótki czas – najwyżej parę dni,
a i tak tylko w kategoriach prawdopodobieństwa, a nie pewności. Natomiast klimat
można prognozować na daleką przyszłość.
Możemy określić wartość oczekiwaną dobowej temperatury minimalnej i maksymalnej
w lipcu 2025, prawdopodobieństwo wystąpienia opadu, a jeśli opad wystąpi – jakiej intensywności opadu można się spodziewać.
Rzecz jasna, pogoda może znacznie odbiegać od średnich warunków. Poznański koncert Nelly Furtado pokazał, że pogoda może
popsuć szyki nawet sprawnym organizatorom. Przygotowania opieramy na przyjęciu
pewnych założeń dotyczących pogody, ale
niezbyt często myślimy o tym, co zrobić, jeśli wystąpią, mówiąc językiem brydżowym,
bardzo niekorzystne warunki, które jednak
mogą się zdarzyć.
W ostatnich latach zmiany klimatu stały się na całym świecie ważnym tematem
medialnym. Miasto Poznań ogłosiło rok
2008 Rokiem Klimatu i Środowiska, tworząc

odpowiedni klimat przed przyjazdem do
stolicy Wielkopolski tysięcy uczestników
grudniowej Konferencji Stron Konwencji
Klimatycznej ONZ.
Odsetek polskiego społeczeństwa przekonany o globalnym ociepleniu i słuszności
koncepcji ochrony klimatu jest jednak niższy niż np. w Europie zachodniej, mimo że
wzrost temperatury w naszym kraju nie ulega wątpliwości. Sceptycy twierdzą, że jedyną niezmienną cechą klimatu jest to, że zawsze ulegał zmianom, zmienia się więc i teraz. Istotnie, historia Ziemi zna wiele przykładów naturalnych zmian klimatu sprzed
ery antropocenu, kiedy epoki chłodniejsze przeplatały się z cieplejszymi. A jednak
obecna zmiana klimatu różni się od tych
sprzed wielu stuleci, czy tysiącleci. W najnowszym, czwartym raporcie Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu
(IPCC) czytamy: „Większość zaobserwowanego wzrostu średniej temperatury globalnej od połowy XX wieku jest bardzo prawdopodobnie spowodowana wywołanym przez
człowieka wzrostem stężenia gazów cieplarnianych”. Na świecie żyje dziś ponad 6,6 miliarda ludzi (znacznie więcej niż kiedykolwiek), którzy produkują coraz więcej energii w oparciu o paliwa kopalne, emitując do
atmosfery dwutlenek węgla, i wycinają lasy,
które mogłyby wchłonąć dwutlenek węgla
z atmosfery.
Klimat ociepla się we wszystkich skalach
przestrzennych – od punktu do całej Ziemi.
Od wielu lat każdy kolejny rok wpisuje się
w obraz cieplejszego świata. Świadczą o tym
wyniki pomiarów temperatury prowadzone
na dziesiątkach tysięcy stacji obserwacyjnych.
Średnie globalne tempo ocieplenia w ciągu
ostatnich 50 lat wyniosło 0,13°C na dziesięciolecie. Spośród 13 najcieplejszych lat w historii globalnych obserwacji temperatury, prowadzonych od roku 1850, aż 12 lat należy do
współczesnego okresu 1995-2007. Od czerwca 2006 do maja 2007 temperatura półkuli
północnej była wyższa niż w jakimkolwiek

innym okresie kolejnych 12 miesięcy od początku globalnych pomiarów, tzn. od stycznia
1850. Ocieplenie nie jest jednak równomierne – na silną tendencję wzrostową temperatury nakładają się silne „wyskoki”. W konkretnym roku czy miesiącu temperatura układa
się czasem mocno pod, a czasem mocno nad
linią trendu.
Zmieniły się częstości i intensywności
wystąpienia szeregu niektórych ekstremalnych zjawisk związanych z pogodą, a według projekcji – ich dalszy wzrost jest prawie pewien. Projekcje zmian klimatu na obszarze Polski wskazują, że istnieje szereg
zagrożeń związanych ze zmianą częstości
i intensywności ekstremów klimatycznych
(fale upałów, opady intensywne, powodzie
i osuwiska, susze w sezonie wegetacyjnym
i zimowym, silne wiatry, rozwój patogenów
związany z ociepleniem, wzrost poziomu
morza). Z drugiej strony, można jednak dostrzec i korzystne zjawiska. Siarczyste mrozy zdarzają się rzadko i nie są tak ostre, jak
w poprzednich dziesięcioleciach. Oznacza
to mniejszą zachorowalność i śmiertelność
zimą i mniejsze zużycie opału na ogrzewanie pomieszczeń. Jednak mrozy są ważne
w kontroli szkodników.
Nie ma wielu chętnych do pływania
w Bałtyku w lipcu 2008. Gdyby tak woda
była cieplejsza o stopień, czy dwa... Tutaj
zmiana klimatu rodzi szansę – Bałtyk może
w cieplejszym klimacie wygrać z Morzem
Śródziemnym, gdzie 30-stopniowa temperatura wody nie zapewni ochłody przy
40-stopniowym upale. Ocieplenie zwiększa
jednak i u nas ryzyko bardziej intensywnych,
częstszych i bardziej długotrwałych fal upałów, a klimatyzacja jest kosztowna i zużywa
dużo energii. W sumie, konsekwencje zmian
klimatu w Polsce nie będą tak dramatyczne, jak w wielu innych krajach. Obszarami
szczególnej troski są np. małe i płaskie wyspy, które znikną wskutek wzrostu poziomu
morza (w wyniku rozszerzalności cieplnej
wody i topnienia lodów), czy strefa klimatu

Wykres średnich temperatur rocznych na stacji w Poczdamie (Niemcy). Najwyższą temperaturę średnią 10.47 °C
zanotowano w roku 2000. Drugim najcieplejszym rokiem
był 2007 (10.46 °C), a trzecim 1934 (10.44 °C). W ciągu
ostatnich 10 lat (1998-2007) 10-stopniowy próg średniej
temperatury rocznej był przekroczony aż 4 razy, podczas
gdy w ciągu poprzednich 100 lat (1898-1997) tylko trzy
razy. Ostatnim rokiem znacznie zimniejszym od długofalowego trendu był 1996. Niebieskim kolorem zaznaczono przesuwaną średnią 9-letnią. [Źródło: www.pikpotsdam.de]

działania „Wiekowej” Stacji Meteorologicznej
w Poczdamie (1 stycznia 1893 r.) do dzisiaj.
Możemy więc odczytać temperaturę powietrza zarejestrowaną dosłownie przed chwilą,
podczas ostatniej „okrągłej” godziny przed
naszym kliknięciem w odpowiednie okienko, a dane dobowe czy miesięczne pojawiają się wkrótce po zakończeniu okresu, który
nas interesuje. Można tylko przyklasnąć polityce prowadzonej w Poczdamie. Istnienie
stacji było zagrożone ze względów finansowych, więc aby stację uratować – upubliczniono jej zasoby. Znaczna liczba wizyt na
stronie internetowej stacji i liczba prac naukowych wykonanych w oparciu o materiał
z tej stacji stały się przekonującymi dowodami na to, że stacja jest potrzebna. Po stronie polskiej dominuje inne podejście – trzymanie informacji klimatycznej pod kluczem
i narzekanie na brak pieniędzy. Informacja
Prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz
Profesor nauk o Ziemi w Zakładzie Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego
PAN w Poznaniu, współpracownik Poczdamskiego Instytutu Badań nad Konsekwencjami Klimatu w Niemczech, a od
1994 roku współpracownik IPPC (Międzynarodowej Komisji Zmian Klimatu),
organizacji, która w październiku 2007
roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Członek Grupy Doradczej Siódmego
Programu Ramowego Unii Europejskiej,
redaktor naczelny międzynarodowego
dwumiesięcznika naukowego „Hydrological Sciences Journal”.
Zbigniew W. Kundzewicz jest autorem
ok. 300 260 publikacji naukowych. Otrzymał szereg wyróżnień i nagród, w tym
prestiżową Nagrodę Wielkiej Pieczęci
Miasta Poznania, wraz z prof. Piotrem
Tryjanowskim.

pod kluczem nie licuje jednak z nośną koncepcją społeczeństwa opartego na wiedzy,
do jakiego aspirujemy. Nie zachęca też decydentów do finansowania. Choć wolałbym
„odwiedzać” nieistniejącą stronę poznańską,
korzystam z poczdamskiej, gdzie w ciągu
kilku sekund znajduję np. wartości temperatury z każdego dnia od ponad 115 lat.
Jednak i w portalu internetowym IMGW
znajdujemy wartościowe informacje o klimacie. Prof. Halina Lorenc prowadzi rubrykę „Wiedza dla wszystkich – Klimatologia”,
zawierającą m.in. klasyfikację termiczną
miesięcy, która ilustruje anomalie, tzn. odchylenia miesięcznych wartości temperatury od wartości średnich z wielolecia. Patrząc
na anomalie temperatury dla miesięcy tworzące różnokolorowe dywaniki, stwierdzamy, że kolory zimne dominowały w przeszłości, podczas gdy w ostatnich latach jest
dużo poletek ciepłych. Ostatnim miesiącem
o temperaturze poniżej zakresu „normalnego” na stacji Warszawa Okęcie był marzec
2006, czyli 27 miesięcy temu. Od tego czasu aż 28 miesięcy było cieplejszych niż norma, a 9 – w szeroko rozumianym zakresie
normalnym. Tak nie było nigdy przedtem
w ciągu kilkudziesięciu lat ilustrowanych
przez „dywaniki”.
Dalsze ocieplenie jest nieuniknione, co
najmniej przez dwa-trzy pokolenia, a jego
rozmiar zależy od tego, jaki scenariusz rozwoju społeczno-ekonomicznego i polityki
przeciwdziałania ociepleniu zostanie zrealizowany. Jeśli globalne emisje gazów cieplarnianych będą dalej rosły w sposób niekontrolowany, ocieplenie może przybrać niebezpieczny rozmiar. W ciągu najbliższych
dwóch dziesięcioleci oczekuje się ocieplenia rzędu 0.2°C na dekadę, i na to nie mamy
wpływu, bo globalny system klimatyczny
jest bardzo bezwładny i reaguje ze znacznym opóźnieniem na ludzkie działania. Jednak dalsze ocieplenie w kolejnych dekadach XXI wieku będzie można ograniczyć
przez skuteczne i zharmonizowane działania w skali globalnej, podjęte odpowiednio wcześnie. Dlatego potrzebne jest szukanie światowego porozumienia, a poznańska konferencja klimatyczna może stać się
ważnym krokiem w tym kierunku. Poznańskie środowisko naukowe, w tym Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
w którym pracuję, wykonuje ważne – i cenione w skali krajowej i międzynarodowej
– prace nad rozpoznaniem zachodzących
zmian klimatu i ich skutków oraz nad projekcjami na przyszłość.

ekologia

suchego i gorącego, gdzie staje się jeszcze
bardziej sucho i jeszcze bardziej gorąco.
Potrzebna jest poprawa naszej świadomości zmian klimatu i ich skutków. Wykrycie
zmian klimatu za pomocą naszych zmysłów
może okazać się problematyczne. Zróbmy
prosty eksperyment myślowy. Klimat rozumie się zazwyczaj w odniesieniu do okresów 30-letnich. Przyjmijmy więc teoretyczne (nierealne) założenie, że klimat zmienił
się w szczególny i bardzo regularny sposób.
W latach 1941-1970 był, jaki był, natomiast
w latach 1971-2000 każdy dzień był o 1°C
cieplejszy niż odpowiedni dzień z okresu
1941-1970, czyli 1 stycznia 1971 był o 1°C
cieplejszy niż w styczniu 1941, itd. Ocieplenie klimatu było więc skokowe, o 1°C, i nastąpiło 1 stycznia 1971. Przypuśćmy teraz, że
w okresie 1941-1970 najniższa temperatura
wynosiła w danym miejscu -32°C, a najwyższa +34°C, natomiast w okresie 1971-2000
obydwa ekstrema temperatury wzrosły
o 1°C, a więc do poziomu -31°C dla minimum i +35°C dla maksimum. Jednostopniowy wzrost jest, z punktu widzenia klimatu, bardzo silny, ale człowiekowi jest niemal
wszystko jedno. Czy temperatura minimalna
wynosi -32°C, czy -31°C, określamy ten stan
jako piekielny mróz, a zarówno +34°C, jak
i +35°C postrzegamy jako piekielny upał. Po
wystąpieniu silnych mrozów, np. -31°C, pojawiłyby się w mediach głosy ośmieszające
„apostołów ocieplenia”, mimo że ocieplenie
jest faktem. Jeden stopień stanowi jednak
istotną różnicę w pobliżu 0°C. Wyraźnie czuje się, czy jest -0.5°C, czy +0.5°C. To, że zimy
są teraz inne, czujemy na własnej skórze.
W interpretacji zmian klimatu pomaga
łatwy dostęp do długich szeregów czasowych obserwacji temperatury. Nie można
jednak znaleźć w Internecie interesujących
nas danych klimatycznych, np. z naszego
miasta, nawet jeśli od wielu dziesięcioleci
mierzy się tu temperaturę. Problem w tym,
że IMGW, owszem, mierzy i zbiera wyniki obserwacji, ale nie upowszechnia ich za
darmo, czekając na (nielicznych) chętnych,
którzy za dane zapłacą. Dlatego w wielu
polskich pracach naukowych, nawet tych
współczesnych, wykorzystuje się do analizy
tylko starsze dane, z lat 80-tych i wcześniejszych, kiedy publikowane były roczniki meteorologiczne i hydrologiczne. Klimat mamy
już jednak całkiem inny.
Najczęściej otwieraną przeze mnie stroną internetową jest www.klima-potsdam.de,
gdzie łatwo znaleźć można wartości wielu
zmiennych meteorologicznych od początku
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Wielkopolscy parlamentarzyści
Z wiceprezesem WFOŚiGW w Poznaniu
Krzysztofem Mączkowskim rozmawia
Mariola Zdancewicz

kontra

8 lipca br. 542 posłów Europejskiego Parlamentu zagłosowało za raportem, którego Pan jest inicjatorem, a sprawozdawcą nasz europoseł Marcin Libicki.
Proszę powiedzieć, jak do tego
doszło.
Wszystko się zaczęło 18 maja
2006 r., kiedy złożyłem na ręce szefa Komisji Petycji, posła Marcina
Libickiego, petycję w sprawie zagrożeń ekologicznych na Bałtyku
przez budowę Gazociągu Północnego. W lipcu 2006 r. petycja została uznana za zasadną, na specjalnym posiedzeniu kolegium Komisji
Petycji. Rok później zaprezentowałem ją osobiście w Brukseli, a Komisja jednomyślnie podjęła decyzję o sporządzeniu raportu. Musiał być on zaakceptowany przez
dwa fora Parlamentu Europejskiego: przez konwent szefów komisji
i przez szefów geopolitycznych.
Mimo obaw o sprzeciw Niemców,
raport trafił na forum całego Parlamentu Europejskiego. Kluczowym
momentem było styczniowe public
hearing, czyli publiczne przesłuchanie problemu, którego dotyczyła petycja.
Po wielu analizach, dokumentach, opiniach
naukowców z uniwersytetów w Finlandii,
Szwecji, Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie, polskich instytutów naukowych, Morskiego Instytutu Rybackiego, IMGW i Urzędu Morskiego mogłem zaprezentować pełne spektrum zagrożeń związanych z tą inwestycją. Po moim wystąpieniu naukowcy
z całej Europy prezentowali środowiskowe,
ekonomiczne i geopolityczne aspekty tej
budowy, wyrażając negatywny stosunek do
całego przedsięwzięcia. Cieszę się, że udało
się przekonać parlamentarzystów, iż nie jest
to sprawa lokalna, dotycząca tylko Europy
Środkowo-Wschodniej, lecz problem ogólnoeuropejski, który dotyczy nie tylko problematyki ochrony środowiska, ale również
zagadnień ekonomicznych, energetycznych,
czy geopolitycznych. Raport został przyjęty
przez Komisję Petycji, przygniatającym stosunkiem głosów.

Czy już wtedy Komisji przewodził Marcin Libicki?
Tak, był aktywny od samego początku
i muszę powiedzieć, że jego zasługą było
podtrzymywanie tematu i przeprowadzenie
go przez rafy Parlamentu Europejskiego. Komisja Petycji otrzymała wsparcie dwóch innych komisji: Spraw Zagranicznych oraz Badań, Energii i Przemysłu, które również
wyraziły krytyczną opinię o gazociągu
Nord Stream. Finałem sprawy była debata na forum Parlamentu Europejskiego w dniu 8 lipca 2008 r. Kilkadziesiąt
poprawek miało złagodzić negatywny
wydźwięk raportu. Na szczęście zostały
one odrzucone. Dzisiaj wiele zależy od
Komisji Europejskiej, która jest przymuszona przez Parlament do bardziej zdecydowanych działań.
Proszę powiedzieć, czy często zdarza się złożenie wniosku z własnej inicjatywy?
Raczej nie. Słyszałem od kilku parlamentarzystów, że raporty składane

odrzucili tę część petycji, która mówiła
o tym, że na inwestycje powinny się zgodzić wszystkie kraje przybrzeżne. Jaki
jest więc dalszy los projektu?
Rzeczywiście, socjaliści nie zaakceptowali tej poprawki. Według niektórych komentatorów miało to zasadnicze znaczenie.
Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ, jeżeli
rozpatrywalibyśmy petycję tylko w kontekście politycznym, to istotnie, wykreślenie tej
poprawki byłoby dużym problemem. Ale raport nie dotyczył spraw politycznych - lecz
środowiskowych. Nie można udawać, że
problemu nie ma, bo wszystkie argumenty, związane z zagrożeniami - wynikającymi
z planowanego przebiegu gazociągu, zostały podtrzymane. Komisja Europejska będzie
miała pełne prawo, aby domagać się niezależnych ekspertyz. Pozostaje pytanie, czy będzie chciała to robić. Rozczarowała mnie postawa komisarza UE ds. środowiska Stavrosa
Dimasa, który lekceważąc problem, ogólnikowo wyrażał się o zagrożeniach. Gniewne
wystąpienia europarlamentarzystów pod

Nord Stream

Schroeder lobbuje przeciwko raportowi
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z własnej inicjatywy w innych komisjach są
dość częstym zjawiskiem, ale w przypadku
Komisji Petycji ma to miejsce bardzo rzadko. A już zupełnym ewenementem jest jednomyślne podejmowanie takich decyzji. Zaskoczeniem było dla mnie także to, że poparli mnie właściwie wszyscy przemawiający
europosłowie, od lewicy po prawicę. Padały nawet stwierdzenia, że zgoda Parlamentu
na gazociąg w obecnie planowanym morskim przebiegu wystawia na pośmiewisko
całe europejskie mówienie o ochronie środowiska. Nie wierzę w to, że niezależne oceny sporządzone przez ekspertów, wykazałyby nieszkodliwy wpływ na środowisko gazociągu przebiegającego w zaplanowanej
pierwotnie postaci. Właściwie nikt nie mówi,
że rurociąg nie ma powstać, domagamy się
tylko, aby był zbudowany na lądzie.
Powiedział Pan, że poparli
Pana wszyscy europosłowie, niezależnie
od frakcji i poglądów, a jednak socjaliści

jego adresem mogą świadczyć o tym, że
skończyła się ich cierpliwość i będą domagali się twardych decyzji. Sprawa jest bardzo
poważna i została ona rozdmuchana do rangi europejskiej. Mam więc nadzieję, że rezolucja przyczyni się do przeniesienia gazociągu z morza na ląd.
Pan Marcin Libicki powiedział,
że bardzo silne było lobbowanie, przed
głosowaniem, na rzecz tego, co poprzeć,
a czego nie. Jak Pan to ocenia?
Jestem tym zaszokowany. Oczywiście,
każdy parlament ulega pewnym wpływom.
To, niestety, smutna prawda. Natomiast wyczyny Nord Streamu są po prostu oburzające. Przysłano „ściągę” z rekomendacją, które poprawki odrzucić, a które przyjąć. Taką
instrukcję głosowania otrzymali europarlamentarzyści, trafiła ona również w polskie
ręce. Ponadto dawny kanclerz Schroeder,
szef rady nadzorczej Nord Streamu, przyjeżdżał do Strasburga i Brukseli, by namawiać

Bałtyk, jako morze stosunkowo płytkie i zamknięte, zostanie całkowicie zanieczyszczony. Dlatego w interesie wszystkich tych
państw jest to, by gazociąg nie powstał na
dnie morskim. Zresztą rządy Finlandii i Łotwy zapowiedziały już brak zgody, jeśli gazociąg wywoła szkody w środowisku.
Na pewno Nord Stream,
w skład którego wchodzi Gazprom i holenderska Gasunie, łatwo się nie podda...
w końcu mieli przetaczać rocznie 55 mld
m³ gazu...
Dodam jeszcze, że wchodzą do tego niemieckie koncerny: chemiczny BASF i energetyczny E.ON. Jest to niewątpliwie przed-

za, a 60 przeciw. To jest najlepszy dowód na
to, że polityka agresywnego lobbowania poniosła całkowitą klęskę.
Mówi się o tym, że sprawa jest
podnoszona przez Polskę, ponieważ jesteśmy niezadowoleni, że gazociąg nie
przebiega przez nasz kraj?
Nie znam aspektu geopolitycznego.
Mogę tylko powiedzieć, że polski rząd - zarówno poprzedni, jak i obecny - bez względu na to, czy Polska skorzysta z gazociągu,
czy nie, bardzo poważnie traktuje kwestię
ochrony środowiska, tym bardziej, że negatywne skutki jego przebiegu morskiego,
będą odczuwalne nie tylko w Rosji, Niemczech czy Polsce, ale właściwie w całym basenie Morza Bałtyckiego. Katastrofy ekologiczne, do których może dojść w trakcie budowy i eksploatacji, doprowadzą do tego, że

sięwzięcie komercyjne, ale mówi się też, że
koszty wzrastają i są szacowane między 17
a 30 mld euro. Być może rezolucja Parlamentu to idealna okazja dla Nord Streamu, żeby
wyjść z twarzą i przenieść gazociąg, jako absolutnie tańszy, na ląd. Ktoś obliczył, że ta
droga będzie kosztować tylko 1,5 mld euro.
Moim zdaniem, spółki powinny pójść po rozum do głowy i zastanowić się nad opłacalnością tego przedsięwzięcia.
Szkodliwość wynika także
z wielkości projektu. Gdyby doszło do
naruszenia niewybuchów, znajdujących
się na dnie morskim, katastrofa ekologiczna byłaby niewyobrażalna.
Absolutnie. Jednym z najważniejszych
problemów środowiskowych jest przewidywane naruszenie licznych składowisk broni chemicznej zalegających na dnie Bałtyku

od wojny. Ponadto dno Bałtyku jest bardzo
nierówne, a więc rurociąg, w kilkudziesięciu
miejscach, musiałby zawisnąć na specjalnych
wspornikach. Odwierty, wyrównywanie dna
morskiego, wprowadzanie chemikaliów już
samo w sobie stanowi katastrofę ekologiczną, natomiast wszystkie te przedsięwzięcia
realizowane razem to wielkie zagrożenie dla
środowiska. Analitycy wyznaczyli około stu
punktów problemowych, związanych z gazociągiem morskim. To dowód na to, że pora
pomyśleć o przeniesieniu go na ląd, jako po
prostu lepsze i tańsze rozwiązanie. Oczywiście, tam też będzie naruszał on pewne obszary chronione, ale zagrożenie środowiska
jest, w tej sytuacji, zdecydowanie mniejsze.
Dzisiaj bardzo się cieszymy
i gratulujemy, jednak ten projekt był
priorytetowy dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury energetycznej. Czy Unia nie będzie obawiać
się komplikacji związanych z Pańską
petycją?
Unia i Parlament uznały gazociąg Nord
Streamu za jeden z zasadniczych dla polityki energetycznej, ale proszę pamiętać, że
nikt nie mówi o braku zgody na Nord Stream, chodzi tylko o zmianę przebiegu. Nie
przekreślamy idei budowy gazociągu, tylko
proponujemy lepszy wariant.
Porozmawiajmy teraz o Panu,
skąd u Pana takie zainteresowania? Podobno urodził się Pan ekologiem?
(śmiech) Urodziłem się 4 października,
czyli w dniu patrona ekologii, Św. Franciszka. Przyroda jest moją pasją życiową. Na początku zajmowałem się środowiskiem z pobudek hobbystycznych, teraz już z perspektywy zawodowej. Ochrona środowiska towarzyszy mi od 25 lat. Żartuję sobie, że ta historia z gazociągiem była dobrym podsumowaniem tego okresu. Nie chciałbym, żeby
takich przypadków było więcej w moim
życiu. Wolałbym, żeby Parlament i Komisja
Europejska, raczej bez tego typu interwencji, dbały o ochronę środowiska.
Proszę powiedzieć, na zakończenie, czy sądzi Pan, że rząd polski włączy się aktywnie w te działania?
Przed posiedzeniem Parlamentu Europejskiego, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski - wysłał do szefa Komisji
Petycji list, w którym zapewniał o poparciu.
Jestem pod wrażeniem takiego stanowiska,
bo to udowadnia, że problem gazociągu
i petycji nie jest traktowany wyłącznie jako
partyjny, a sprawa została uznana za problem narodowy.

ekologia

niemieckich europarlamentarzystów, żeby
odrzucili raport.
Czy to nie kwalifikuje się na jakąś grubą aferę?
Pojęcie afery w Polsce i Europie jest najwyraźniej trochę inne. Mam nadzieję, że posłowie nie odpuszczą tej sprawy. Jest to chyba jedna z pierwszych, tak wyraźnych prób
wpływania na opinię Parlamentu.
Miejmy nadzieję, że będą jakieś
konsekwencje, zarówno w sprawie petycji, jak i postępowania Nord Streamu.
Sądzę, że to będzie dobry pretekst, by
zaostrzyć normy w Parlamencie Europejskim. Nord Stream się przeliczył. 542 głosy
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I nicjatywa
„Inteligentny
samochód”

Inteligentne technologie, stosowane
w samochodach, muszą być tańsze i łatwiej dostępne - uznali posłowie do Parlamentu Europejskiego, przyjmując sprawozdanie poświęcone inicjatywie „Inteligentny samochód”. Jeśli zostaną dobrze
spopularyzowane, mogą uratować tysiące ofiar wypadków drogowych i zmniejszyć problemy związane z zatłoczeniem
na drogach, zanieczyszczeniem środowiska i pogarszającym się stanem zdrowia publicznego. Inicjatywa „Inteligentny samochód” to flagowy projekt w ramach programu i2010, którego celem
jest promowanie pozytywnego wkładu
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarkę, społeczeństwo
i jakość życia. Ale inteligentne systemy
muszą być w przystępnych cenach. Aktualnie wielu konsumentów nie stać na
nie, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej stały się one tańsze i powszechnie
dostępne. Konsumenci muszą być informowani o „inteligentnych samochodach”,
a informacje powinny być zwięzłe, jasne
i zrozumiałe.
MAZ

 otnictwo i gazy
L
cieplarniane

Parlament Europejski popiera plany włączenia lotnictwa do systemu handlu przydziałami emisji gazów
cieplarnianych. W uzgodnionej, dzięki nieformalnym
konsultacjom z Radą Europy, kompromisowej wersji projektu, przewiduje się rygorystyczne limity emisji dwutlenku węgla i włączenie do systemu handlu
przydziałami emisji gazów pomiędzy Unią Europejską,
a krajami trzecimi od roku 2012.
W roku 2004 udział Unii w emisji gazów cieplarnianych sektora lotniczego na świecie wzrósł o 7,5% w stosunku do roku 2003. W porównaniu z rokiem 1990 do
dnia dzisiejszego, ilość emisji wzrosła o około 87%, co radykalnie odbiega od celu redukcji o 8% przyjętego w Kioto i od unijnego celu redukcji o 30% do roku 2012.

Mimo, że liniom lotniczym i innym przewoźnikom
trudno jest przejść na odnawialne źródła energii, lotnictwo będzie musiało ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, zgodnie z ogólnym celem Unii zmniejszenia jej o 20% do roku 2020. Komisja Europejska proponowała, aby łączna liczba przydziałów emisji, które zostaną przyznane operatorom statków powietrznych, odpowiadała 100% sumy emisji z lat 2004-2006,
ale kompromisowa wersja projektu przewiduje, że
w pierwszym okresie, a więc do roku 2012, wielkość
emisji zostanie ograniczona o 3%, a później w roku
2013 i w kolejnych latach o 5%. System handlu przydziałami emisji polega na przyznaniu operatorom odpowiedniej liczby przydziałów, z których każdy uprawnia ich do emisji jednej tony dwutlenku węgla rocznie.
Liczba przydziałów określa całkowity limit emisji dla
każdego uczestnika systemu.
MAZ

zygzakiem
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Nominacje do LUX Prize 2008

Trzy filmy nominowano do ostatniego etapu konkursu o nagrodę filmową Parlamentu Europejskiego LUX Prize 2008.
Są to niemiecko-węgierska Delta w reżyserii Kornéla Mundruczó, belgijsko-francusko-brytyjsko-włoski
obraz Jean-Pierre’a Dardenne’a i Luca Dardenne’a Le silence de Lorna oraz czeski film Obywatel Havel w reżyserii Miroslava Janka i Pavla Kouteckýego.
Ustanowiona w ubiegłym roku nagroda LUX
wspiera dystrybutorów filmów europejskich w Unii Europejskiej. Wartość nagrody to 87 000 euro. Nagroda

zostanie przeznaczona na przygotowanie 23 wersji językowych filmu oraz po jednej kopii w formacie 35 mm
dla każdego kraju członkowskiego.
Wyboru filmów dokonało jury złożone z 17 wybitnych osobistości świata filmowego. Zwycięzca zostanie
wyłoniony przez członków Parlamentu Europejskiego,
którzy pomiędzy 15 września, a 16 października zobaczą finałowe filmy. Kto będzie laureatem LUX Prize 2008,
dowiemy się 22 października. W zeszłym roku nagrodę
zdobył film niemiecko-turecki „Na krawędzi nieba” w reżyserii Fatiha Akina.
MAZ

Agnieszka Jędrzejewska

Siatkarskie święto w Poznaniu
Przez kilka lipcowych dni gościliśmy
w naszym mieście Reprezentację Polski
Mężczyzn w Piłce Siatkowej. Poznaniowi,
już po raz trzeci, przyznano organizację
meczu Ligi Światowej. 18 lipca Polacy odnieśli gładkie zwycięstwo - 3:0 nad Egiptem,
zapewniając sobie awans do finału w Rio
de Janeiro. Kibice, wypełniający Arenę po
brzegi, stworzyli fantastyczną atmosferę,
podrywając dopingiem swych ulubieńców
do gry. Biało-czerwonych wspierała muzyka i okrzyki kibiców, a zawodnicy z Afryki byli stremowani, mając wrażenie jakby Raul Lozano
grali na dyskotece.
Dzień przed meczem odbyła się konferencja z udziałem kapitanów i trenerów obu drużyn. Spotkanie uświetnił swą obecnością supervisor FIVB – Antonio Antao.
Polska i Egipt spotkają się ponownie na Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie. Zagrają w grupie z Brazylią,
Niemcami, Rosją i Serbią.
Ahmed Zaharia, zapytany o apetyty na olimpiadę,
powiedział:
– Gracze egipscy są młodzi i bez doświadczenia.
Mamy trudną grupę, ale jestem z tego zadowolony,
bo tylko tak można się czegoś nauczyć. Nie chcemy

przegrywać i będziemy starać się wypaść jak
najlepiej.
A jakie oczekiwania ma trener Lozano?
– Każdy mecz będzie meczem finałowym.
Gramy w „grupie śmierci”, ale jestem spokojny,
bo mam zaufanie do moich zawodników. Jeśli
będziemy skupiać się na każdym kolejnym spotkaniu, to możemy zagrać dobry turniej.
Jak przygotowana jest nasza drużyna? Czy
lepiej niż przed Mistrzostwami Świata, kiedy to zdobyła vice-mistrzostwo?
– Dzisiejszy zespół jest znacznie silniejszy.
Mamy większe doświadczenie, choć rozegraliśmy mniej spotkań niż przed ME.
Czy gdyby pofantazjować, to
można powiedzieć, że zdobędziemy co najmniej srebro?
– Podpisałbym wszystko, co zagwarantuje nam medal. Ale pamiętajmy, że do tej pory Polska
zdobyła na IO jeden medal, więc
nie jest to normą, tylko rzeczą wyjątkową. Ale postaramy się sprawić
niespodziankę.
Trzymajmy kciuki za Pekin!
Ahmed Zaharia
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Obecny Zarząd Powiatu w Pile sprawy edukacji traktuje priorytetowo, stale poszerzając i ulepszając infrastrukturę
oświatową oraz dostosowując kierunki kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Starostwo Powiatowe w Pile,
a w szczególności Wydział Oświaty realizuje program dydaktyczny polegający na przekazywaniu młodzieży zarówno wiedzy merytorycznej, jak i wzorców postaw. Szkoła bowiem powinna nie tylko uczyć, ale i wychowywać. Szkolnictwo wyższe,
natomiast, organizowane jest w powiecie głównie za pomocą
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Wyższej Szkoły Biznesu oraz ośrodka zamiejscowego UAM w Poznaniu.
Piła była kiedyś miastem wojewódzkim. Co
się stało z instytucjami, które podlegały pod Urząd Wojewódzki, jak np. szpital drugiej referencji, w którym pracuje,
bagatela, 1300 ludzi?
Szpital drugiej referencji, to dość oficjalna nazwa. Mówiąc wprost, chodzi
o Wojewódzki Szpital Zespolony, przekształcony w wyniku reformy administracyjnej, w Szpital Specjalistyczny. Organem
założycielskim tej cenionej i ważnej na mapie Wielkopolski placówki medycznej jest
powiat pilski. Pod jego auspicjami szpital
działa dobrze i osiąga znaczące wyniki. Jak
w całej służbie zdrowia pozostaje wiele do
życzenia, jednak można śmiało powiedzieć,
że bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu, dzięki tak działającemu szpitalowi, nie jest w żaden sposób zagrożone.
Ważnym elementem krajobrazu ochrony
zdrowia jest również szpital zlokalizowany
w północnej części powiatu – w Wyrzysku.
Pełni on funkcję uzupełniającą i zabezpieczającą ochronę zdrowia w miejscowościach oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od Piły.
Często się zdarza, że współpraca między Starostwem Powiatowym, a Urzędem Miasta jest co najmniej
utrudniona. Jak to wygląda w Pile?
Myślę, że w obecnej dobie nie ma innej
drogi do sukcesu jak poprzez współpracę.
Powiat pilski jest w tym względzie przykładem; większość inwestycji realizowana jest
w kooperacji z pozostałymi gminami, gdyż
największą szansę na pozytywne rozstrzygnięcia, mają projekty o zasięgu ponadlokalnym. Egzemplifikacją takiej strategii jest
oddana niedawno do użytku hala sportowa
w Nieżychowie – wybudowana wspólnymi
siłami obu samorządów – czy budowany,
przy udziale finansowym gminy Piła, kompleks Biura Wystaw Artystycznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Również większość dróg i chodników w powiecie powstaje na podobnych zasadach. W każdym
przypadku łączy nas strategia pracy ponad

Miejsce
w sercu Europy

Powiat pilski cechuje się
wyjątkowym pięknem przyrody
i ciekawymi zabytkami. Do jakich
miejsc zabrałby Pan grupę zagranicznych gości?
Jest ich wiele. Powiat pilski to miejsce
w sercu Europy, które może trafić do serca
każdego turysty, każdego naszego Gościa.
Dzięki swym walorom przyrodniczym, krajobrazowym i historycznym – bogato dokumentowanymi zabytkami, powiat pilski
należy do najciekawszych pod względem
turystycznym obszarów w województwie
wielkopolskim. Dominującym elementem
krajobrazu jest szeroka na kilka kilometrów
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, przez
którą przepływa rzeka Noteć, na nowo
odkrywana dla turystyki wodnej. Teren
powiatu to również bogactwo jezior i lasów, stąd obecność bardzo atrakcyjnych
terenów turystycznych i rekreacyjnych.
Ciche, położone z dala od hałaśliwych
dróg miejscowości przyciągają turystów
nie tylko urokiem tradycyjnej wielkopolskiej wsi, ale również bogatą bazą dobrej
jakości gospodarstw agroturystycznych.
Przez najpiękniejsze okolice powiatu wiodą oznakowane szlaki turystyczne – piesze,
konne, rowerowe i wodne, z których warto wymienić najdłuższą międzynarodową
trasę rowerową „Euro Route R1”. Można
też z zabytkowej stacji w Białośliwiu przejechać się najwęższą kolejką
wąskotorową w Europie lub
z Ujścia popłynąć statkiem
wycieczkowym rzeką Notecią. Innego rodzaju atrakcję
stanowią miejsca kultu religijnego – sanktuaria w Skrzatuszu i Górce Klasztornej oraz
Kalwaria w Ujściu.
Czy są jakieś urokliwe zakątki ziemi pilskiej,
których nie można znaleźć w Państwa materiałach
promocyjnych?
Zapewne tak. Każdy przecież może odkrywać ziemię pilską na własny sposób. Nasz powiat jest drugim co do wielkości w Wielkopolsce. Każda z dziewięciu gmin wchodzących
w jego skład oferuje swoje atrakcje, zarówno opisane na kartach przewodników, jak i te bardziej ukryte.
Współorganizowana przez Państwa konferencja klimatyczna miała miejsce w pięknym gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza planuje otworzyć w Pile swoją filię.
Wygląda na to, że mieszkańcy powiatu pilskiego mają
coraz lepsze warunki do kształcenia się.

POWIAT PILSKI
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Rozmowa ze starostą pilskim
Tomaszem Bugajskim

Powiat Pilski
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Pałac z 1877 r. w Dębnie gm. Łobżenica
partyjnymi podziałami, dla dobra mieszkańców
i powiatu.
Jedną z czołowych firm w powiecie pilskim jest niewątpliwie Philips.
Jacy inni przedsiębiorcy są gospodarczą
wizytówką tej części Wielkopolski?
Powiat pilski jest powiatem typowo rolniczym. Jednak nie brak u nas też wielkich,
nowoczesnych firm zatrudniających tysiące
pracowników, jak choćby przywołany przez
Panią Philips Lighting Poland, drukarnie
Agora i Winkowski, czy huta Ardagh Glass
w Ujściu. Warte podkreślenia są przedsiębiorstwa o charakterze rolniczym, takie jak:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy czy Stadnina Koni w Dobrzyniewie. Ewenementem jest jedyna w regionie
Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców
„Sady Krajny”. Wszystkie te firmy uhonorowane zostały wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami.
Z wiarygodnego źródła słyszeliśmy, że Pańskim „oczkiem w głowie”
jest pomoc społeczna. Dlaczego?
Ponieważ jest to uzasadnione społecznie. Nasze społeczeństwo się starzeje, należy
więc już teraz zacząć myśleć i działać w kierunku wydłużenia aktywności zawodowej
osób pracujących oraz zapewnienia godnej
opieki ludziom starszym i wymagającym

Na szlaku kajakowym
pomocy. Dlatego też wraz z Zarządem
podjąłem decyzję o podnoszeniu standardu we wszystkich pięciu domach pomocy
społecznej, czy utworzeniu w Pile drugiego w Wielkopolsce ośrodka wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie. Ogromy nacisk
kładę również na dawanie szansy najmłodszym mieszkańcom powiatu, którzy z różnych przyczyn losowych zostali pozbawieni rodzinnego domu. Moim priorytetem jest
tworzenie i wspieranie rodzinnych domów
dziecka, które najpełniej zabezpieczą start
w dorosłe życie dzieciom pokrzywdzonym
przez los.
Już od 2 lat piastuje Pan Starosta swój urząd. Przedtem był Pan 4 lata
w Zarządzie Powiatu. Jakie osiągnięcia
uważa Pan za swoje największe sukcesy?
Myślę, że jeszcze nie czas mówić o sukcesach, choć na pewno ich nie brakuje.
Póki co, staram się skupiać na pracy i sukcesywnej realizacji założeń mojego programu. Jednak, gdybym miał wymienić swoje
osiągnięcia, to zapewne powód do dumy
stanowi oddanie do użytku dwóch nowoczesnych hal sportowych, pozyskanie
środków zewnętrznych na budowę kluczowej dla regionu południowej obwodnicy powiatu, czy zainicjowanie procesu
przejęcia na własność budynku starostwa

należącego obecnie do Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Jakie wyzwania ma Pan przed
sobą na najbliższe lata?
W sferze materialnej będzie to zapewne
jeszcze większa absorpcja środków unijnych
przeznaczonych na inwestycje o charakterze strategicznym. Jedną z nich jest zatwierdzony już projekt pod nazwą „południowa
obwodnica powiatu”, 50-kilometrowy odcinek łączący drogi krajowe nr 10 i 11.
W sferze mentalnej wyzwaniem jest
i nadal będzie zmiana oblicza starostwa tak,
by uczynić go przyjaznym dla interesantów.
Mam tu na myśli zmianę o charakterze konceptualnym, wymagającą swoistej rewolucji w sposobie myślenia o petencie. Chodzi
o to, by kultura pracy obowiązująca już na
wolnym rynku stała się standardem wśród
pracowników sektora publicznego.
Moim osobistym celem jest, by tak się stało już za tej kadencji. By Starostwo Powiatowe
w Pile, poprzez swoją działalność, realnie
przyczyniało się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, tworząc nowe standardy i budując nową jakość życia publicznego. Interesant obsługiwany szybko, profesjonalnie i z należytą kulturą, urząd wolny od korupcji, transparentny, nowoczesny
i zeuropeizowany – to moje wyzwanie.
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Fragment Kalwarii Ujskiej w Ujściu

Podróż zabytkową kolejką wąskotorową dostarcza niesamowitych wrażeń
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foto: EMI Music Poland

Nigel Kennedy
„A Very Nice Album”
Nowy, podwójny album Kennedy’ego, o typowo charakterystycznej dla tego stylu nazwie A Very Nice Album, ukazuje najśmielszą, jak dotąd, wyprawę artysty w świat jazzu. Jego poprzednie dzieła, Blue Note Sessions (2006 r.) oraz Nigel Kennedy Plays Jazz (1999 r.),
koncentrowały się na interpretacji kompozycji z repertuaru dawnych wirtuozów jazzu. Tym razem Kennedy jawi się nie tylko jako
kompozytor, ale także improwizator. Płyta jest dowodem na niebywały przypływ kreatywności, który utrzymuje Kennedy’ego na fali.
A Very Nice Album oferuje mnóstwo możliwości zaistnienia każdemu z polskich muzyków, począwszy od pełnych kreatywności rytmów tworzonych przez perkusistę Pawła Dobrowolskiego i basistę
Adama Kowalewskiego, aż po płynną grę solo pianisty Piotra Wyleżoła i silny tenor saksofonu Tomasza Grzegorskiego. Oczywiście to
lider grupy jest osobą z oświetloną tabliczką ze swoim nazwiskiem
nad drzwiami, a na płycie A Very Nice Album Kennedy łapie każdą
okazję, żeby błyszczeć. - To pierwszy w tym 10-letnim okresie album,
jaki stworzyłem z mojego własnego materiału i zdaje się, że to idealny
moment w moim życiu na takie posunięcie. Materiał jest dość obszerny, ale nie miałem żadnego określonego pomysłu co do tego, jak ten album powinien wyglądać. To po prostu zbiór piosenek, które napisałem
w przeciągu trzech czy czterech tygodni, kiedy wyjechałem do małego

domku w polskich górach. Znajduje się na nim trochę niby-rockowego
i pseudo-bluesowego materiału, a nawet kilka ‘latynowskich’ stylów
pozostawiających melodyjnym solówkom wiele swobody - stwierdza
Kennedy.

TVN
„Projekt Plaża”
„Projekt Plaża” to cykl programów na antenie TVN, w których widzowie
mogą poznać wybrzeże ze wszystkich możliwych (i niemożliwych ) stron. Ale
uwaga! Nie jest to tylko promocja nadmorskich kurortów, złocistego piasku
i morskich fal. „Projekt Plaża” to przede wszystkim interesujące spotkania, zaskakujące rozmowy, dziecięca radość i szalona zabawa. W lipcu ruszyła druga
edycja programu. Gospodarzem, podobnie jak w roku ubiegłym, jest Olivier
Janiak. Razem z premierą programu, na rynku ukazała się wakacyjna składanka
o tym samym tytule. Album „Projekt Plaża” to dwie płyty pełne gorących hitów,
przy których bawimy się nie tylko w nadmorskich kurortach. „Projekt Plaża” to
zestaw tak samo niezbędny nad morzem, jak ręcznik, mleczko do opalania czy
okulary przeciwsłoneczne…
EMI Music Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
www.emimusic.pl
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Dane pozwalają

patrzeć
z optymizmem

polityka
Z Adamem Szejnfeldem, wiceministrem
gospodarki, rozmawia Mariola
Zdancewicz.

Jeden z 10 najlepszych polityków w Polsce – „Najlepszy ekspert od
spraw gospodarczych PO i jeden z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie” według rankingu Tygodnika „Polityka” – to Pan. Rozczarowanie stanem gospodarki, czy może nadmiernymi obietnicami PO jest wyraźne. Proszę powiedzieć,
jaki jest stan gospodarki na dziś.
Wbrew niektórym opiniom, polska gospodarka nadal się dynamicznie rozwija
i wszystko wskazuje na to, że jest to trwałe
zjawisko. Ubiegły rok zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami wzrostu gospodarczego (6,6 proc.), napływu inwestycji zagranicznych (13 mld euro) i eksportu (16 proc.).
Poprawiła się również rentowność polskich
firm i zdecydowanie spadło bezrobocie.
Ten rok to równie korzystne wyniki.
Wzrost PKB w I kwartale 2008 roku wyniósł
6,1 proc., co było lepszym wynikiem od zakładanego w Ministerstwie Gospodarki (6
proc.). Dane te świadczą o dalszym wzroście
gospodarczym Polski i pozwalają patrzeć
z optymizmem na najbliższe miesiące.
Proponował Pan zmiany w prawie dewizowym i kodeksie cywilnym,
w związku z rosnącą siłą złotówki wobec walut obcych. Dlaczego złotówka
jest taka silna – traci na tym eksport i gospodarka, i co z ustawą?
Złotówka umacnia się już od kilku lat
i nie spowodowało to do tej pory znaczącego spowolnienia eksportu. Jednak kurs
naszej waluty osiągnął w ostatnim czasie
poziom na tyle wysoki (poniżej 3,3 zł/euro
oraz 2,1 zł/USD), że dalszy jego wzrost będzie miał nieuchronnie negatywny wpływ
na polski eksport. Dotknie to w szczególności tych eksporterów, którzy opierają swoją
produkcję głównie lub wyłącznie na zaopatrzeniu krajowym.
Naszą odpowiedzią na tę sytuację
jest nowelizacja ustawy prawo dewizowe,

przyjęta w kwietniu br. przez rząd, która
znosi zasadę walutowości w Polsce. Jest to
jedno z kluczowych działań mających na
celu wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Nowelizacja prawa dewizowego umożliwi przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Polsce dokonywanie rozliczeń także i w innych walutach niż polski
złoty. Nie będzie to wymagało, jak dotychczas, uzyskania każdorazowego zezwolenia
Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Nowe przepisy, przygotowane w Ministerstwie Gospodarki, znacznie ułatwią kontrahentom transakcje, gdyż nie będą musieli
przeliczać waluty obcej na polską złotówkę.
Obniży to również koszty biurokratyczne i finansowe działalności, a także pozwoli eksporterom ograniczyć ryzyko kursowe w prowadzonej działalności.
Jedną z najważniejszych inicjatyw, jakie Pan podjął, to zmiana ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Miał to być motor do wspólnych działań
pomiędzy przedsiębiorcami, a państwem,
szczególnie ważny dla Euro 2012. Jakie są
losy tej ustawy?
Zakończyliśmy już prace w resorcie gospodarki nad jej projektem i kierujemy go
właśnie do uzgodnień międzyresortowych.
Chciałbym, żeby nowe rozwiązania zaczęły funkcjonować jeszcze jesienią tego roku,
aby samorządy mogły uwzględnić w swoich
budżetach inwestycje realizowane poprzez
partnerstwo publiczno-prywatne.
Nowa ustawa pomoże zdemonopolizować działania administracji publicznej. Realizację niektórych zadań należących do samorządów i administracji rządowej będzie można powierzać podmiotom komercyjnym, na
wzór popularnego w firmach outsourcingu.
Dzięki temu administracja publiczna będzie
działać sprawniej, z korzyścią dla obywatela, przy mniejszym obciążeniu dla państwa.
Firmy prywatne, wspólnie z samorządami,
będą mogły realizować takie przedsięwzięcia, jak budowa dróg, autostrad, szkół, a nawet urzędów.
Co z Pakietem Szejnfelda?
Mamy ostatnio wysyp ustaw z „Pakietu
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, opracowanego pod moim kierownictwem. Zakończyliśmy przed planowanym terminem
prace nad 16 ustawami z tego pakietu. Pięć
z nich zostało już uchwalonych przez Sejm.
Do konsultacji międzyresortowych kierujemy teraz drugi etap nowelizacji ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej,
która wprowadza m.in. tak długo oczekiwane
„jedno okienko”, a docelowo w 2010 r., „zero

Pociągi

letnich marzeń

poezja

okienka” Dzięki temu, przy pomocy Internetu
każdy będzie mógł szybko i sprawnie założyć
firmę oraz dokonać niezbędnych zmian w rejestrach bez ponoszenia kosztów, z dowolnego miejsca na świecie. Będzie to możliwe
m.in. dzięki stworzeniu Centralnej Ewidencji
i Informacji Działalności Gospodarczej.
Wśród ustaw przyjętych przez rząd
w ostatnim czasie, wymienić trzeba nowelizację ordynacji podatkowej, która wprowadza zupełnie nową na polskim gruncie
zasadę domniemania uczciwości podatnika. Teraz to urząd będzie musiał udowodnić,
że obywatel złamał prawo. Ustawa wprowadza również obowiązek poinformowania podatnika o zamiarze kontroli jego działalności, rozszerza również jawność postępowań
podatkowych.
Przy Leszku Balcerowiczu
(1999-2000) był Pan w Zespole ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki. Jak ten
problem wygląda dziś?
Dzisiaj wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej jest obniżenie poziomu biurokracji. Nasze prace na poziomie krajowym wpisują się więc w realizację unijnego programu tworzenia lepszego prawa, który zakłada
obniżenie do 2012 r. obciążeń administracyjnych we wszystkich krajach UE o 20-25 proc.
Mamy ambitny plan realizacji tych celów jak
najwcześniej i na jak najwyższym poziomie.
Chcemy zredukować obciążenia aż 25 proc.
już w 2010 r. Obok nowych przepisów niezbędne są bowiem zmiany w samym systemie tworzenia prawa. Potrzebuje tego cała
gospodarka, w szczególności zaś sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
Jest Pan bardzo utytułowaną osobą. Wszystkich wyróżnień i nagród nie sposób wymienić, zajmują kilka
stron. Która z nich satysfakcjonuje Pana
najbardziej?
Czuję się zaszczycony każdą nagrodą,
traktując ją jako dowód zaufania do podejmowanych przeze mnie działań. Szczególnie
cienię sobie nagrody wręczane mi przez regionalne organizacje przedsiębiorców. Cieszy mnie, iż wiele z nich pochodzi z Wielkopolski. Ostatnio otrzymałem m.in. statuetkę
„Lwa Polityki”, przyznaną przez Wielkopolski
Klub Kapitału i tytuł „Osobowości Roku” od
Wielkopolskiej Loży BCC. Jednocześnie każdą nagrodę traktuję jako kolejne zobowiązanie wobec przedsiębiorców, którzy przyznają
mi wyróżnienia. Istotne jest bowiem, żeby rząd
nie tylko zapowiadał, ale przede wszystkim realizował działania legislacyjne, ułatwiające
zakładanie i prowadzenie firm w Polsce.
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biznes

Z Włodzimierzem Madajczykiem, dyrektorem fabryki Unilever Polska S.A. rozmawia Mariola Zdancewicz

czasie dyskutuje się nad nową dyrektywą
europejską odnośnie barwników i cały przemysł będzie musiał za tym podążać.
Mógłby Pan to przybliżyć?
Unia Europejska ma zamiar wprowadzić projekt związany z ograniczeniem, czy
wręcz wyeliminowaniem różnego rodzaju
barwników syntetycznych z żywności. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, z czasem stanie
się to obligatoryjne dla wszystkich producentów, pociągając za sobą dość duże konsekwencje. Będziemy musieli wybierać, czy
chcemy mieć coś w ładnym, intensywnym
kolorze, czy wolimy, żeby było bardziej szare, ale za to zdrowsze.
W fabryce w Poznaniu, dwa lata temu,
otwarto nowy dział. To była olbrzymia inwe-

UNILEVER

Unilever to globalny koncern,
z długą historią. Proszę o niej krótko
opowiedzieć.
W roku 1867, w Anglii, William Haskett
Lever podjął pracę w sklepie swojego ojca,
a po pewnym czasie wprowadził do sprzedaży perfumowane mydło w kostkach. Trzy
lata później wybudował fabrykę niedaleko
Liverpoolu. Przedsiębiorstwo, które nazwał
Port Słonecznego Światła, już w 1895 r. miało oddziały w przemysłowych centrach Europy, rozpoczęło też eksport do Australii. Lever wybudował tam instalację ekstrakcji ole-

się Państwo głównie dodatkami do
żywności.
To wyroby, które są dość powszechnie
spożywane i nazywamy je grupą wyrobów
„fast moving”. Ze znanych marek w Polsce
wymienię: Knorra, Hellmannsa, Liptona,
Algidę, Ramę oraz Bertolii. Są to produkty
przemysłu spożywczego, skoncentrowane, suszone, pasteryzowane lub gotowe do
spożycia (margaryny, herbaty, ketchupy, majonezy). Poza tym Unilever proponuje także
produkty do utrzymania czystości oraz kosmetyki. Znane marki z tej grupy to: Rexona,
Dove, Axe, Cif, Domestos, OMO.
W ostatnim latach zmieniła się
misja firmy...
Tak. Witalność stała się sercem tej misji.

Koncern to wiedza
i doświadczenie
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ju kokosowego, a w 1900 r. uruchomił pro- Jej konsekwencją jest m.in. zmiana receptur,
dukcję mydła z tego oleju.
procesów wytwarzania, tak aby zmniejszyć
W holenderskim miasteczku Oss dwie np. zawartości soli, glutaminianu sodu i zarodziny – Jurgensów i Van den Berghów pewnić jednocześnie ten sam, albo lepszy
konkurowały między sobą w handlu ma- smak wyrobu. Tworzymy nowe kompozycje
słem oraz w produkcji i eksporcie margary- recepturowe, dbamy o właściwą ilość witany. W 1927 r. obie firmy połączyły się w Mar- min w produktach, prowadzimy specjalny
garine Unie. Firma ta miała zbieżne interesy system kontroli surowców. To filozofia proz Lever Brothers, ze względu na wykorzy- dukcji, która jest wdrażana we wszystkich
stywanie tłuszczów roślinnych. Aby uniknąć europejskich filiach Unilevera.
konkurencyjnej walki, w 1929 r. obie firmy
Czy w tej strategii chodzi
połączyły się, tworząc Unilever, który rozpo- o to, żeby naszym organizmom nie
czął działalność 1 stycznia 1930 r.
zaszkodzić?
Parę lat temu Unilever wrócił
Chodzi o to, by nasze produkty pozwana rynek polski.
lały i pomagały konsumentom dobrze zbiRzeczywiście, przed wojną Unilever miał lansować dietę. Staramy się tak dobierać
akcje kilku fabryk w Polsce. Powrócił po kil- skład naszych produktów, by był on zgodkudziesięciu latach nieobecności, kiedy to ny z międzynarodowymi zaleceniami żywiew 1991 r. kupiono pierwszą fabrykę w Byd- niowymi. Stąd np. nasz udział w programie
goszczy, następną w Katowicach, później „Wiem, co wybieram”.
fabrykę lodów w Baninie koło Gdańska.
Ale jednak Państwa produkW 2001 r. również fabryka w Poznaniu, któ- ty są głęboko przetworzone, w związku
ra przedtem należała do koncernu amery- z czym trudno o naturalną świeżość.
kańskiego Bestfoods stała się częścią konZ tą chemią to bym nie przesadzał. W nacernu Unilever.
szej produkcji ani barwniki, ani konserwanty
Do koncernu należą marki zna- nie są prawie stosowane. Unilever dąży do
ne na całym świecie. W Polsce zajmujecie tego, by było ich jak najmniej. W ostatnim

stycja, kosztująca prawie 40 mln euro. Mamy
5 nowoczesnych linii do produkcji żywności,
gdzie cały proces konserwacji polega na sterylizacji i pasteryzacji, czyli naturalnych procesach utrwalania żywności przebiegających w wyższych temperaturach.
Poruszyliśmy już problem ekologii. A jaka filozofia przyświeca firmie,
jeśli chodzi o ochronę środowiska?
Staramy się dbać o środowisko poprzez
specjalny program, który jest prowadzony
w całej Europie. Jako fabryki, podejmujemy
konkretne działania na rzecz obniżenia zużycia energii, co daje podwójny efekt: lepsze jej wykorzystanie – to również zmniejsza nasze koszty, a co ważniejsze dla nas
wszystkich – emisję CO2. Taki program jest
wdrażany również w fabryce w Poznaniu.
Zagadnienie obejmuje nie tylko prąd i parę,
ale też klimatyzację i urządzenia chłodnicze. Poza tym jest jeszcze kwestia bezpośredniego oddziaływania fabryki na środowisko, rozpoczynając od rzeczy tak podstawowej, jak segregacja i kontrolowana utylizacja odpadów, na innych, bardziej skomplikowanych i kosztochłonnych procesach
skończywszy.

NILEVER

zostać następcami tych, którzy zdecydują
się odejść.
A do tego konkurencja za plecami dyszy...
Wokół jest dużo firm. Ale wydaje się
nam, że mamy dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o rynek pracy, i staramy się dobrze sobie
na nim radzić.
A czy w tym globalnym myśleniu jest też uwzględniana mechanizacja
produkcji?
To wszystko jest ze sobą powiązane.
Wiele czynników składa się na koszt wyrobu, który produkujemy, więc jeżeli inwestujemy w automatyzację, zmniejszamy zatrudnienie i koszty wynagrodzeń, jednocześnie „płacąc” koszt amortyzacji od inwesty-

stycje i pieniądze. W latach 1992-2001 zainwestowano w fabrykę w Poznaniu prawie
60 mln dolarów, a do końca 2008 r. włożymy kolejne ponad 60 mln euro. Duże pieniądze przeznaczono przede wszystkim na maszyny, urządzenia, ale również na infrastrukturę. Fabryka cały czas się rozwija, obecnie
powstaje u nas Globalne Centrum Rozwoju Technologii, w którym pracować będzie
około 70 osób.
Zadaniem tego centrum
będzie...
…przede wszystkim praca nad rozwojem technologii produkcji koncentratów
spożywczych dla Unilevera w skali całej Europy i świata.
A wracając do tego, jak się pracuje
w takim wielkim koncernie, najprościej byłoby powiedzieć, że bardzo dobrze. Przede
wszystkim trzeba znać wartość, którą reprezentuje fabryka, trzeba być pewnym
umiejętności i zaangażowania zespołu
ludzi. Lepiej się pracuje, kiedy widać, że
inni liczą się z naszym zdaniem i traktuje nas jak partnera. Z drugiej strony jednak trzeba być trochę pokornym w stosunku do wiedzy i doświadczenia innych

Ile zarabiają pracownicy i czy cji. W naszej fabryce w Poznaniu stopniowo
jest znaczna różnica pomiędzy tym, co zwiększamy stopień automatyzacji. To propłaci koncern w Polsce, a w innym miej- ces, którego nie da się uniknąć.
scu na świecie?
Byłabym nierzetelna wobec
Płaca oczywiście zależy od stanowiska. siebie, gdybym o to nie zapytała. PolaStaramy się być dobrym płatnikiem. Nato- cy przyjeżdżający z Niemiec twierdzą, że
miast, jeżeli chodzi o porównywanie płac np. proszki tej samej firmy w Niemczech
z fabrykami w najbogatszej części Europy, są lepsze niż w Polsce. Dlaczego? Czy są
to oczywiście u nas płace są niższe. Ale też to jakieś inne normy? O co chodzi? Proekonomicznie do Europy Zachodniej jeszcze szę o szczerą odpowiedź.
nam trochę brakuje. Nie można porównySzczerze powiem, że nie wiem. Nie znam
wać płacy u nas i w Niemczech czy Szwaj- receptury na proszki. OMO produkujemy
carii, to są inne dochody i inne wydatki. Ale w jednym lub dwóch miejscach w Europie.
zarobki w Polsce rosną i będą rosły.
Receptury, według których produkujemy np.
Czy macie Państwo problemy pod marką Knorr, są dla tego samego wyroz rotacją pracowników?
bu jednakowe zarówno w Polsce, jak i w inNa pewno jest inaczej niż kiedyś. Gene- nych krajach Europy.
ralnie pracownicy nie zmieniali pracy, naA kawa, herbata – gatunkowo
tomiast obecnie zmieniają ją coraz częściej. lepsze poza granicami. Dlaczego?
Pamiętam sytuację, gdy pierwsi pracowniW różnych miejscach konsumenci maja
cy zaczęli składać wymówienia i odchodzić. różne wymagania. Np. w Anglii pije się barPojawiła się wtedy dyskusja o tym, co się dzo mocną herbatę. Saszetki mogą mieć
dzieje w firmie. Nie byliśmy przyzwyczaje- większą gramaturę, ale jednocześnie są takni do normalnego rynku pracy. Dzisiaj wie- że zdecydowanie droższe. Na każdym rynku
my, że trzeba się z tym liczyć i być do tego – jeśli to konieczne – bierze się pod uwagę
przygotowanym. Musimy skupić się na szczególne preferencje klientów oraz zasobszkoleniu osób, które w przyszłości mogą ność ich portfeli.

Fabryka Unilever Polska S.A.
w Poznaniu

i umieć pewne rzeczy zaakceptować. To
jest kwestia umiejętnych wyborów. Oczywiście zawsze należy zdawać sobie sprawę,
że jesteśmy w grupie, mamy wspólne cele
i zadania, które – jako firma – musimy realizować. Mamy w firmie pewne wartości,
które staramy się wcielać w życie, uczymy
się globalnie myśleć, musimy widzieć Unilever jako całość. Zespół rozumie, że podejmowane decyzje muszą być korzystne
dla całej firmy. Spotykamy się z kolegami
z różnych fabryk w Europie. Stwarzamy
naszym pracownikom ciągłą szansę na
rozwój, nie tylko poprzez szkolenia, ale
również przez możliwość przyjrzenia się
pracy w innej fabryce czy szkolenia w obsłudze nowych urządzeń.

biznes

UNILEVER

W roku 2006 zbudowaliśmy podczyszczalnię ścieków, w której wstępnie oczyszczamy ścieki technologiczne. Na dobrym
poziomie jest też kwestia gospodarki wodnej. Mamy specjalne zbiorniki, gromadzimy
wodę deszczową z całego terenu fabryki.
W razie ulewnych deszczy stanowimy swoisty bufor dla rejonu miasta, w którym znajduje się fabryka.
Jak się pracuje w takim ogromnym koncernie?
Koncern to wiedza, doświadczenie, technologie, procesy na najwyższym światowym
poziomie. Z tych korzyści korzysta także nasza poznańska fabryka.
Od samego początku nasza firma ma dobrą renomę. Dzięki temu przyciągamy inwe-
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Budujemy

z poszanowaniem
środowiska
Z Andrzejem Patalasem, prezesem zarządu spółki Autostrada Wielkopolska
S.A., rozmawia Mariola Zdancewicz
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Kiedy zaczęła się realizacja budowy autostrady, nie byliśmy jeszcze
w UE, nie obowiązywały też nas unijne
przepisy dotyczące ochrony środowiska
– Natura 2000. Co to oznacza dla Państwa
i dla przyrody?
Faktycznie realizacja autostrad rozpoczęła się w okresie przedakcesyjnym do UE.
Dlatego też pierwsza ustawa o autostradach
płatnych z 1994 r., która była podstawą prowadzenia również naszej inwestycji, została
oparta na ówczesnych przepisach i dyrektywach UE. Ustawa ta była przygotowana
z założeniem umożliwienia w przyszłości
ewentualnego współfinansowania budowy
autostrad w Polsce ze środków UE. Obligowała do przestrzegania procedur z zakresu
ochrony środowiska wymaganych zarówno
przez UE jak i Ministra Ochrony Środowiska.
Ówczesne przepisy zobowiązywały do opracowania oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko zarówno na etapie uzyskiwania

decyzji o ustaleniu lokalizacji jak i decyzji
o pozwoleniu na budowę. Przepisy nie zawierały definicji obszarów Natura 2000, lecz
w nie mniejszym stopniu obligowały do
ochrony tychże terenów, opisanych w polskich przepisach pod innymi definicjami –
np. obszarów chronionego krajobrazu.
Czy Polska była przygotowana
na przyjęcie nałożonych przez UE wymogów ochronnych w ramach Natura 2000?
Polski rząd nie zabiegał o okres przejściowy na wykonanie inwentaryzacji środowiskowej w celu wytyczenia obszarów
chronionych. Czy spodziewacie się wielu
konfliktów w związku z regulacjami Natura 2000?
Rzeczywiście brak wprowadzenia odpowiedniego okresu przejściowego w zakresie
wejścia w życie i stosowania przepisów dotyczących ochrony obszarów Natura 2000 można potraktować jako błąd, chyba że w 2005
r., kiedy wprowadzano przedmiotowe przepisy, nie było takich możliwości. Autostrada
Wielkopolska, rozpoczynając przygotowania
do realizacji odcinka autostrady A2 od Świecka do Nowego Tomyśla, zamówiła Raport do

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o przepisy z 2005 r. pomimo tego, że były one konstruowane z myślą o inwestycjach dofinansowywanych przez UE. Raport zawierał pełną
inwentaryzację przyrodniczą terenów, w których przebieg autostrady kolidował z obszarami Natura 2000. Między innymi z tego powodu opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowych zajęło blisko 1,5
roku. Konsekwencją zmiany ustawy o ochronie środowiska z 2005 r. było znaczne zwiększenie zakresu urządzeń ochrony środowiska
w stosunku do wcześniejszych opracowań.
Dla porównania: na istniejącym odcinku A2
Nowy Tomyśl – Konin znajduje się 11 obiektów stanowiących duże lub średnie przejścia
dla zwierząt, na kolejnym odcinku takich
obiektów będzie aż 31.
Niejasne zapisy prawa ochrony środowiska zablokowały ponad 50 robót na drogach
krajowych. Zawiniła tu dowolność interpretacji przepisów, nieokreślone terminy uzgadniania oraz wydawania decyzji środowiskowych, a także zakres raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Doszły do

opracowano szczegółowy projekt kompensacji przyrodniczej zakładający przeprowadzenie szeregu działań ochronnych jak przebudowa drzewostanów, stworzenie siedlisk
zastępczych dla ptaków na obszarach wielokrotnie przekraczających powierzchnię obszarów Natury 2000 przeciętych przez A2.
Wspomniany projekt kompensacji został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę Ochrony
Przyrody Województwa Lubuskiego. Chcielibyśmy, aby autostrada była zrobiona z poszanowaniem środowiska. Kosztuje nas to dużo
więcej, bo ponad 100 mln w stosunku do starej decyzji lokalizacyjnej. Nieszczęściem jest
to, że przepisy pojawiają się zbyt późno. Nie
ma vacatio legis.
Na ile przepisy o prawie ochrony środowiska utrudniają prace na drogach krajowych, do których zaliczana
jest autostrada (dowolność interpretacji
przepisów)?
Obserwujemy coraz większą świadomość
społeczeństwa, w tym również drogowców,
wskazującą na potrzebę ochrony środowiska.
Nie można mówić, że wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska są przeszkodą w realizacji inwestycji drogowych.
Problem leży gdzie indziej – zmiana przepisów zaskakuje inwestora w trakcie przygotowania, a nierzadko już realizacji inwestycji.
Częstotliwość zmiany przepisów jest krótsza niż okres przygotowania inwestycji oraz
brak okresów przejściowych dla wprowadzenia nowych uregulowań. Wszystko uniemożliwia opracowanie stabilnego harmonogramu
realizacji długoterminowych inwestycji, jakimi jest budowa dróg i autostrad.
Temat autostrady przewinął się
w 2007 r. w kwietniowym numerze Merkuriusza. Dla przeciętnego Wielkopolanina nic się nie zmieniło od tej pory. Media
zapowiadają koniec negocjacji z rządem
i szybkie skończenie odcinka do Świecka.
Czy może Pan to skomentować.
Autostrada Wielkopolska na skutek
przedłużających się negocjacji jest – tak jak
wszyscy mieszkańcy Wielkopolski – poszkodowana, choćby z tytułu skracającego się

okresu eksploatacji autostrady (posiadana
przez nas koncesja obowiązuje do 2037 r.).
Przedłożyliśmy stronie rządowej nową ofertę, która przewiduje zmianę technologii
wykonania nawierzchni autostrady. Zaproponowane rozwiązanie pozwala oszczędzić
środki finansowe na etapie ciężkiego utrzymania nawierzchni (remonty, modernizacja)
w okresie trwania koncesji. O ewentualnych
szczegółach oferty będziemy mogli powiedzieć po zajęciu stanowiska przez Ministra
Transportu w tej sprawie.
Wydarzenia z ostatniej chwili poruszyły opinię publiczną. Czy wartą
blisko 260 mln euro autostradę czeka generalny remont? Czy też będzie trzeba ją
rozebrać, jak sugeruje GDDKiA? Czy wiadomo, kto nie dopełnił obowiązków: Austriacy i Szwedzi, którzy budowali, czy
odpowiedzialni za kontrolę Anglicy?
Ciekawi mnie także, kto ubezpieczał to
przedsięwzięcie?
Oczywiście nawierzchni autostrady na
odcinku Nowy Tomyśl – Poznań nie trzeba
rozbierać. Przedmiotowy odcinek autostrady
jest otwarty do ruchu, nawierzchnia posiada
wymaganą przepisami nośność i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Przeprowadzone szczegółowe badania nawierzchni wykazały błędy popełnione w fazie budowy przez wykonawcę robót – firmę NCC,
oraz niedostateczną kontrolę nad pracami
budowlanymi, którą sprawowała firma WS
Atkins. Zgodnie z wymogami banków nadzór zewnętrzny był konieczny i niezależny
od nas – akcjonariuszy. Usterki nawierzchni
zostały ujawnione w 2006 r. i będą podlegać naprawie na koszt wykonawcy. Prace te
muszą być wykonane wyprzedzająco w stosunku do tzw. fazy V, czyli wzmocnienia konstrukcji nawierzchni po przejechaniu 6 mln
osi obliczeniowych, co na przedmiotowym
odcinku nastąpiło w maju 2008 r. Wykonawca robót i koncesjonariusz ubezpieczeni są
od wszelkich ryzyk prowadzenia robót budowlanych w konsorcjum kilku największych firm ubezpieczeniowych na świecie,
m.in. Lloyd i Warta itp.

Przejście dla zwierzat z lotu ptaka

Zbiornik ekologiczny

Ekrany akustyczne

wywiad

tego problemy z Naturą 2000. W przypadku Polski na nieistniejące rozwiązania drogowo-kolejowe nałożone zostały nowe wymogi ochronne. W latach 2007-2013 na 300
dużych inwestycji drogowych, aż 80 może
znaleźć się w konflikcie z regulacjami Natura 2000.
Niezbyt przychylnie zostały
zaopiniowane przez specjalistów z SDN
WILK wraz z ZBS PAN przejścia dla zwierząt na Autostradzie Wielkopolskiej. Na
ile Państwo zmienią podejście do tego
tematu?
Liczba, lokalizacja, jak i parametry przejść
dla zwierząt na wybudowanym odcinku
Nowy Tomyśl – Konin biegnącym głównie
przez tereny rolnicze zostały zdefiniowane
w raportach i ocenach oddziaływania na środowisko wykonywanych na różnych etapach
inwestycji. Opracowania te wykonywane były
przez specjalistów z zakresu ochrony środowiska i podlegały obowiązującym procedurom uzgodnień. Przejścia dla zwierząt zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w tychże opracowaniach. Wybudowano
nawet jedno przejście dla zwierząt więcej, niż
wskazywały wytyczne środowiskowe. Mając
na względzie zmianę przepisów oraz wzrost
oczekiwań, między innymi organizacji ekologicznych, w zakresie stosowanych przy realizacji autostrad środków ochrony środowiska, staraliśmy się na etapie przygotowania
dokumentacji dla nowego odcinka autostrady Świecko – Nowy Tomyśl, przebiegającego przez tereny leśne, uwzględnić stawiane
w tym zakresie oczekiwania. Przed wydaniem decyzji środowiskowej przez Wojewodę
Lubuskiego odbyło się spotkanie z udziałem
organizacji ekologicznych, które zgłosiły się
jako strony w postępowaniu administracyjnym, na którym wspólnie wypracowano ostateczne rozstrzygnięcia. Uwzględnienie nie
planowanych wcześniej oczekiwań z zakresu ochrony środowiska oszacowano na około 130 mln euro. Autostrada Wielkopolska ma
na celu minimalizację negatywnego wpływu wybudowanej autostrady na środowisko.
W ramach już przygotowanej dokumentacji
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Zygmunt Boras

Walka profesury
krakowskiej
przeciw
uniwersytetowi
w Poznaniu

Wielki przywilej królewski na uniwersytet w Poznaniu napotkał na ostry
sprzeciw ze strony Akademii Krakowskiej, która broniła swego prawa w nadawaniu tytułów naukowych, mimo że ten przywilej Zygmunta III Wazy
potwierdził potem jego
syn Jan Kazimierz i Jan III
Sobieski.
Oryginał przywileju przekazano rektorowi kolegium jezuickiego w Poznaniu – Stanisławowi Gawrońskiemu, a ten na polecenie biskupa poznańskiego Andrzeja Opalińskiego,
notarialnie wprowadził ów
dokument do ksiąg biskupich w kapitule poznańskiej. Zrobiono też kilka
kopii i jedną z nich wysłano do Rzymu dla potwierdzenia papieskiego. Sprawa nie była taka prosta.
Rektor Akademii Krakowskiej i cała profesura postanowiły nie dopuścić do
utworzenia w kraju konkurencyjnej uczelni wyższej.
W roku 1578, kiedy król Stefan
Batory powołał do życia Uniwersytet w Wilnie, Akademia Krakowska
musiała ulec, bo Wilno było na Litwie, oddalone o setki kilometrów
od Krakowa. Król Zygmunt III wystawił przywilej 28 X 1611, a profesura krakowska, jeszcze tego samego roku, zaczęła działać najpierw na
swym własnym podwórku. Wykorzystując fakt, że kanclerzem Akademii
Krakowskiej był biskup Piotr Tylicki,
zaczęto od niego, zdołano go przekonać, i mimo że złożył swój podpis pod przywilejem, wycofał swą
zgodę. Broniąc rzekomo Akademii
Krakowskiej, atakował jezuitów poznańskich i jako kanclerz uczelni

uzyskał zatwierdzenie przywileju królewskiego na uniwersytet w Poznaniu, gdyż tego domaga się potrzeba prowincji wielkopolskiej.
Nim jednak pismo dotarło do Rzymu, zmarł w
tym czasie generał zakonu Aquaviva, a jego
następca nie otrzymując usilnych ponagleń
od króla, nie pilnował należycie tych spraw.
W Polsce też, wówczas wymarli gorliwi zwolennicy założenia nowego uniwersytetu w
Poznaniu, jak chociażby sławny kaznodzieja Piotr Skarga. Zatem na spotkaniu króla z
rektorem Akademii Krakowskiej Janidłą z Bodzentyna, król tak się wyraził o swym przywileju dla Poznania: „Dałem przywilej na Akademię Poznańską, bo o 30 mil od Krakowa
oddalona. Wyście się udali do Ojca św., a
on zaś pytał nas, co chcemy uczynić w tej
sprawie”. Potem król rozmawiał z kanclerzem koronnym i podkanclerzem, którzy za
Akademią Krakowską obstawiali. Król ponownie stwierdził, że „prawa Akademii Krakowskiej szanuje, ale Kraków nie ma monopolu na wyższe studia w Kraju, bo żaden
z polskich monarchów nigdy nie wydał
przywileju tego rodzaju dla jednego miasta”. Był to list króla Zygmunta III z dnia 23
stycznia 1616 roku. Jezuici poznańscy jednak
nadal rozwijali swe kolegium, przekształcając je w uniwersytet. Wznosili coraz to nowe
gmachy o szerokich i dużych oknach, wykorzystując nowe, barokowe formy architektoniczne z centralnym ogrzewaniem za pomocą
rozprowadzania gorącego powietrza i zgodnie z królewskim przywilejem, co zdolniejszym nadawali tytuły magistra czy doktora.
Po śmierci Zygmunta III Wazy królem został
jego najstarszy syn – Władysław IV, który za
podszeptami swego wychowawcy Gabriela
Provency-Władysławskiego, był negatywnie
ustosunkowany do jezuitów. Gabriel Provency-Władysławski miał wielki wpływ na króla
Władysława IV. Będąc kanonikiem płockim i
chełmskim, miał znaczne dochody i w walce
z jezuitami pomagał Akademii Krakowskiej.
Przeciw jezuitom był też sam król Władysław
IV, jak i kanclerz Jerzy Ossoliński. Akademia
Krakowska, walcząc o swój monopol na wiedzę, sama siebie pogrążyła, bo bez konkurencji nie ma wszak rozwoju i Uniwersytet Krakowski, gdy pozbył się konkurencji w nauczaniu na wyższym poziomie, wiele na tym stracił. Wystarczy przytoczyć opinię rektora Akademii Krakowskiej, Stanisława Jurkowskiego,
z roku 1660, który pisał: „iż nie było w nim
(Uniwersytecie Krakowskim) żadnego
mówcy, żadnego filozofa, żadnego prawnika i że jego profesorowie zaledwie warci
byli być mistrzami szkół niższych”.

Nie lepszą opinię o Akademii Krakowskiej
wydał marszałek sejmiku proszowickiego Jerzy Lubomirski w roku 1661, kiedy szło o wydanie przywileju na uniwersytet dla Lwowa,
przez króla Jana Kazimierza, tak odpowiedział
na protest profesury krakowskiej: „Nic z tego
nie będzie, nie macie prawa przeszkadzać,
prawo jest po tamtej (królewskiej) stronie, nikt w Rzeczpospolitej nie miał i nie
ma prawa monopolu nauczania, Majestat
Rzeczpospolitej wymaga więcej akademii
jako i inne kraje po kilka ich mają, Ruś nie
należy do Małopolski, osobną jest prowincją, doprasza się akademię lwowską, aby
przeciwważyć kijowską. Rozhukanie akademickiej młodzieży (w Krakowie) sprzykrzyło się wszystkim, nieuctwo mistrzów
zatrważające, żadnych dzieł nie drukują, i
teraz nikogo nie mają, który by akademię
z jej upadku dźwignął. Nie ma co po niej
się spodziewać, uczniowie wynoszą z niej
guzy i blizny zamiast wiedzy, nauk i sztuk
pięknych. Nowa więc akademia potrzebna.” Podobne też zdanie o Akademii Krakowskiej miał wybitny historyk poznański XIX stulecia Józef Łukaszewicz, który napisał: „W tej
epoce (w XVII wieku) zwłaszcza od śmierci Zygmunta II Wazy, nikczemnieje Akademia Krakowska całkiem; przyczyn tego
znikczemnienia nie może na karb kogo innego zwalać; że upadła, albo raczej , że nigdy nie była tym, czym być powinna, jest
jej własną winą. W swoim bowiem dostatnim domu była panią, żadną obcą wolą nie
krępowaną... Nędzna i słaba pod względem naukowym, jędrna była w obronie
mniemanych, czy też prawdziwych praw
swoich, czy raczej innymi słowy, więcej
miała sił, skłonności i ochoty do swarów,
niż do podźwignięcia upadłych całkiem
w łonie swoim nauk.”
(Ciąg dalszy o przywileju uniwersyteckim
dla Poznania króla Jana III Sobieskiego)
Zygmunt Boras – profesor zwyczajny, obecnie pracownik naukowy w Wyższej Szkole
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa;
wcześniej wykładowca na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Historii Powszechnej XVI-XVIII wieku.
Autor m.in. takich książek jak: „W dawnym
Poznaniu” we współpracy z prof. Lechem
Trzeciakowskim, „Związki Pomorza Zachodniego i Śląska z Polską”, „Książęta Piastowscy Śląska”, „Książęta Piastowscy Wielkopolski”, „Książęta Piastowscy Pomorza Zachodniego”, „Obrzeża Rzeczpospolitej”, „Tradycje
uniwersyteckie Poznania”.

historia

krakowskiej, uległ namowom króla, ale teraz po rozmowach z rektorem i profesurą,
zrozumiał swój błąd i jest przeciw fundacji uniwersytetu w Poznaniu. Z początkiem
nowego roku 1612, delegacja Akademii Krakowskiej, w osobach profesorów: Sebastiana
Krupki i Marcina z Wadowic, została wysłana
do Poznania, by tutaj na miejscu zaprotestować wobec biskupa i kapituły poznańskiej
przeciw „bezprawnemu” tworzeniu uniwersytetu w Poznaniu. Jednak biskup poznański,
Andrzej Opaliński, nie uległ tym naciskom i
mając przywilej królewski w swym ręku, wystąpił do papieża Pawła V o potwierdzenie.
Krakowska profesura znalazła także drogę
do Rzymu. Akademia Krakowska wykorzystywała wszelkie dostępne środki prawne i
pozaprawne, aby nie dopuścić do powstania
uniwersytetu w Poznaniu. Walka na słowa i
broszury toczyła się na sejmikach, sejmach,
a także – w salach wykładowych w Krakowie i Poznaniu. Król Zygmunt III mimo wielkich nacisków nie zmienił zdania i raz wydany przywilej uznał za ważny, a na wszelkie
starania wysłanników z Krakowa odpowiadał niezmiennie: „Akademia Poznańska w niczym nie ubliża Akademii Krakowskiej. Król
Jegomość nie pozwoli, aby ta nowa szkoła
główna przeszkadzała w czymkolwiek krakowskiej, ale raz danego na nią przywileju
cofnąć nie może”.
Tymczasem na Polskę spadły poważne
ciosy. Wielka armia polska, która pod wodzą Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola
Chodkiewicza zdobyła i prawie przez dwa
lata okupowała Moskwę, poczęła się buntować z powodu niepłacenia żołdu. Wynędzniałe masy żołnierskie zawiązywały konfederacje wojskowe i nakładały na wsie, miasta
i majątki szlacheckie wysokie kontrybucje.
Luźne oddziały wojskowe ruszyły w Polskę
i dotarły nawet do Poznania, Gdańska i Bydgoszczy. W kraju narastała opozycja, której
korzenie tkwiły w spacyfikowanym rokoszu
Mikołaja Zebrzydowskiego, a Akademia Krakowska miała wśród tej opozycji poważne
poparcie, bo Kraków miał przecież zadawnione pretensje do króla Zygmunta III, że
przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.
Zygmunt III w tak gorącym czasie, nie chciał
forsować fundacji poznańskiej, chociaż jezuici robili swoje i powiększali swój stan materialny, tworząc wspaniałą bazę dla przyszłości nowego uniwersytetu w Poznaniu. Przywileju jednak król nie cofnął.
W roku 1614 na kongregacji zakonu w Jarosławiu, jezuici poznańscy wysunęli postulat do generała zakonu w Rzymie, aby papież
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ZINGARO „BATTUTA”

Stanisław Furmaniak

wydarzenie

Koncepcja teatru konnego jest wyjątkową metodą pracy nad spektaklem. Konie, stanowiące niewyczerpane źródło inspiracji i nadające rytm całemu zespołowi, wymagają od
pozostałych wykonawców całkowitego podporządkowania. 37 koni, mistrzowie woltyżerki, namiot cyrkowy, dwie cygańskie orkiestry z Mołdawii i Rumunii, klimat jak z obrazów
Chagalla, a w środku tego ponad godzinnego galopu widz – tak najkrócej można opisać
atrakcję tegorocznego sezonu teatralnego w Polsce.

Droga mistrza Bartabasa do Zingaro

Założycielem Zingaro jest Bartabas. 51-letni dziś artysta podobno pochodzi z okolic Paryża. Podobno, ponieważ prawie wszystkie informacje, jakie przedostają
się na jego temat, owiane są tajemnicą. Pewne jest jedynie to, że większą część życia spędził w siodle. Jego
miłość do teatru i do koni miała swoje początki
już we wczesnym dzieciństwie. W 1976 roku był

współzałożycielem Theatre emporte. Z tym zespołem odbył międzynarodowe tournée. Jego niespokojny duch
gnał go jednak ku następnym przygodom. Kolejnym
ważnym etapem w życiu Bartabasa było założenie Cyrku Aligre, z którym występował na festiwalu w Avignon,
gdzie został zauważony i doceniony przez publiczność.
W 1984 roku przyszedł czas na nowy etap w jego artystycznym rozwoju, czyli na Zingaro.
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Wielotygodniowe przygotowania

Przygotowania do występów Zingaro w Poznaniu,
gwiazdy festiwalu w Avignon, jednego z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Europie, rozpoczęły się
na kilka tygodni przed przyjazdem samych artystów. Teatr Zingaro dał organizatorom wiele precyzyjnych wskazówek, które musiały zostać wykonane, by wystawienie
„Battuty” mogło dojść do skutku. Jednym z nich było doprowadzenie instalacji wodociągowej przez AQUANET
S.A.. Wykorzystana w tym celu została magistrala, która w przyszłości stanowić będzie zasilanie Term Maltańskich. Od 10 kwietnia na terenie Term trwały prace
gruntowe. Należały do nich: usunięcie darni, przekopanie terenu, izolacja, wysypanie różnych rodzajów podłoży, m.in. odsączającego piasku. Teren był niwelowany
z dokładnością do 5 cm. W jego środku został wykonany

wykop, do którego doprowadzono instalację wodną
i elektryczną. W osadzonym tam basenie powstał magiczny wodospad, który był efektownym elementem
spektaklu, a główny obiekt stanowił duży namiot na
1200 osób o średnicy 40 m.

Twórcy o przedstawieniu
Zingaro zaprezentowało się nad poznańską Maltą
w maju. Artyści wystąpili przed polską publicznością po

raz pierwszy, pokazując swój najnowszy spektakl „Battuta”. Zaproszeni zostali do naszego miasta specjalnie
z Hong Kongu przez Fundację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA, przy współpracy z władzami
miasta Poznania oraz Ambasadą Francuską. Jak zespół
sam pisze o spektaklu, jest on: (...) wędrówką w świat
dzieciństwa, w którym przeplatają się, niczym w kołowrotku zdarzeń (...) strony komiksów, najważniejsze momenty
filmów kowbojskich, fragmenty filmów Tex Avery’ego, Braci Marx czy nawet Rene Claire z jego legendarnymi pościgami; zdjęcia rodzinne lub ślubne, na których widzimy niewzruszone panny młode, ubrane na biało, marzące o nieznanym, wszystko to zaś przyprawione jest ostrym sosem
muzycznym, tak jak lubił to sam Fellini. Bohaterowie tych
wspomnień biegną obok koni w dobrze skrojonych i dopasowanych surdutach z krzyżującymi się szelkami, dziewczyny natomiast ubrane w koronkowe sukienki w kolorze
krwi, przypominają bardziej poszukiwaczy złota lub też
tancerki Feria z Sewilli, niż Cyganów z Europy Centralnej.

Battuta
„Battuta” jest szczególnym przedstawieniem w ponad 20-letniej historii formacji Zingaro. Jak mówi sam
Bartabas, spektaklem tym chciał odejść trochę od nurtującej go zawsze tematyki rytualno-sakralnej i zwrócić się

atralizować wolność. Wolność to nieustająca galopada,
korzystanie z mnogości kultur i ich dziedzictwa, łączenie
fragmentów pozornie do siebie nie przystających, improwizacja muzyczna. Właśnie muzyka stanowi dominantę
spektakli Bartabasa – wyznacza tempo i kierunek gry. To
od niej zaczyna się praca nad każdym kolejnym przedstawieniem. Powracający temat panny młodej – uciekającej na koniu, bezwolnej, zawiedzionej i zaczepnej, wyznacza główną oś „Battuty”, właściwą perspektywę, być
może związaną z pożądaniem, bądź też z naiwną czystością i straconymi złudzeniami. Drugim stałym motywem
spektaklu jest woda, mająca tu znaczenie ambiwalentne.
Z jednej strony statyczna, gdyż wodospad, umieszczony w centralnym punkcie areny, jako jedyny element nie
znika z niej przez cały spektakl (mieni się jednak kolorami w zależności od tego, co dzieje się na arenie). Z drugiej jednak strony woda płynie – uosabia ruch, a więc tym
samym staje się metaforą życia. Podkreśla równocześnie
nietrwałość czasu i marność gonitwy wszystkich uczestników, wokół ogromnej wskazówki zegara. Pomimo pozornego chaosu wynikającego z narzuconego tempa
i kalejdoskopowo zmieniających się obrazów, spektakl
przenika wewnętrzna logika. Poszczególne elementy łączą się ze sobą na poziomie głębszych znaczeń. Instrumenty dęte, po raz pierwszy wykorzystane w pracy Zingaro, przypominają o ich obecności w kulturze romskiej

przy okazji obrzędów przejścia, czyli narodzin, ślubów,
pogrzebów, mówiących o metamorfozie i przemijaniu.
Tak samo podwójny wymiar ma poprowadzenie akcji po
okręgu, a tym samym uwypuklenie następstwa zdarzeń.
Zastosowanie sceny arenowej pozwala przede wszystkim
na silną integrację widowni z tym, co dzieje się w obrębie
okręgu i zwiększa możliwości jej recepcji.
– Zawsze chciałem, aby spektakl pozwalał widzom odczuć, co czuje koń w pełnym galopie. Tę mieszaninę prędkości, upojenia, pełni życia, ale jednocześnie poczucia niebezpieczeństwa. Największą przyjemność sprawia mi widok uśmiechniętych ludzi wychodzących z przedstawienia, podczas którego udało im się naładować do pełna
ich baterie – to dokładnie to, czego oczekuję, przygotowując tego rodzaju wydarzenie. Pozwala to też na refleksję –
mówi Bartabas.
fot. Antoine Poupel

wydarzenie

w kierunku zagadnienia wolności, elementu integralnie
związanego z życiem i kulturą Cyganów. Znaczenie słowa battuta zamyka się w trzech aspektach: jako miarowe
wybijanie rytmu podczas polowania; fragmenty melodii
cechujące się bardzo szybkimi rytmami i akcentowanymi nutami, wygrywane przez rumuńskie fanfary (wiejskie
orkiestry dęte); a także jako określenie z języka włoskiego oznaczające ‘żart’. Wszystkie trzy znaczenia odnajdujemy w spektaklu, którego domeną jest narastająca dynamika, szybkie zmiany sekwencji obrazów i wywołujące
uśmiech (niekiedy jednak z gorzką nutą) skontrastowanie
wielu elementów z różnych przestrzeni życia. Pierwotny
tytuł spektaklu – „Bez domu, bez grobu” bezpośrednio odnosił się do problemu, któremu Bartabas nadał kształt realny, fizyczny, ale i ulotny, z lekka surrealistyczny. Ciągła
pogoń za ideałem, ucieczka od rzeczywistości, zawieszenie między realnością a snem, groteska. Spektakl może
być odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób można ste-
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Rafał Węgierkiewicz

Przystanek

Norwegia
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Surowa sceneria, bezkresne
przestrzenie, nietknięta ręką ludzką, przyroda. Góry, które nawet
w maju, ośnieżonymi szczytami,
wychodzą wprost z morza. Wysokie, bajeczne fiordy, wcinające się
dziesiątki kilometrów w głąb skalistego lądu. Krystalicznie czysta,
ciemnogranatowa, a momentami seledynowa woda, spadająca
z kilkusetmetrowych wodospadów, robi wielkie wrażenie. Przy
samym brzegu, z kutra lub małej
łodzi można łowić ryby, kraby, bez
lornetki oglądać foki i wieloryby.
Cisza, spokój, turystów jak na lekarstwo, a i miejscowej ludności
niewiele.
Norwegia, niczym kręgosłup
północnego krańca Europy, choć
geograficznie nie tak odległa od
Polski, ciągle pozostaje dla Polaków mało znana, tajemnicza. Choć,
z drugiej strony, dla tych, którzy
odwiedzają ją po raz pierwszy,
przez swoje położenie, może być
egzotyczna, pomimo braku palm,
bananów i pomarańczy na drzewach. Kraj, w którym przed wiekami żyli odważni i waleczni Wikingowie, wspaniali odkrywcy. Miejsce,
gdzie urodził się i skąd wyruszał na
wyprawy żeglarz Thor Heyerdahl,
pogromca Pacyfiku, na swojej tratwie „Kon-Tiki”, a przed nim polarnik Roald Amundsen. Historia tego
kraju znalazła swoje miejsce w literaturze, muzyce, malarstwie.
Ale to jednak wspaniałe, kosmiczne krajobrazy, w których
z powodzeniem można kręcić filmy SF, rejsy statkami wzdłuż tysięcy wysepek i półwyspów na trasie
długości ponad 2 tys. km, powodują, że trafiają w to miejsce ludzie
chcący, choć na chwilę, odpocząć
od tempa i zgiełku zwariowanej,
Zachodniej cywilizacji. Przez tydzień, pod koniec maja, byłem za
kołem polarnym, oglądałem białe
noce, stałem na Przylądku Północnym, podziwiałem niewyobrażalnie
piękny archipelag Lofotów i ciągle,
bez pamięci fotografowałem.
Autor dziękuje biuru podróży Przystanek Skandynawia za pomoc w realizacji reportażu.

Źródło finansowania
ochrony środowiska
Takie rozwiązanie dobrze sprawdziło się
w działaniu i zaowocowało tysiącami kilometrów kanalizacji, oczyszczalni i składowisk odpadów, które w znaczący sposób
poprawiły czystość rzek i powietrza. Filarami polskiego systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych są cztery instytucje:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, o którego utworzeniu zdecydowano podczas obrad Okrągłego stołu, powołane w roku 1993 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wspierają przedsięwzięcia ekologiczne w regionach oraz Fundacja
EkoFundusz i Bank Ochrony Środowiska.
Przez piętnaście lat działalności zmieniły się wojewódzkie fundusze – zaczynały od
gospodarowania kilkuset milionami złotych,
a dzisiaj dysponują łącznie blisko 5 miliardami złotych. Przede wszystkim jednak zmieniło się środowisko oraz stosunek do niego
społeczeństwa.
– To w znacznej mierze skutek działania
funduszy, inspirowania i wspierania przez
nie różnorodnych projektów inwestycyjnych
i edukacyjnych – mówi Przemysław Gonera,
prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu i zarazem przewodniczący Konwentu Prezesów
WFOŚiGW. Przez 15 lat współtworzył on wojewódzki fundusz i wraz z nim uczestniczył
w realizacji niemal wszystkich projektów
ekologicznych w Wielkopolsce.

Zielona edukacja
Przekazywanie wiedzy o ochronie środowiska, o wpływie człowieka na jego stan
najlepiej zaczynać od młodych lat. Dlatego
WFOŚiGW w Poznaniu dofinansowuje „Zielone szkoły”, przez które przewinęły się tysiące uczniów. Podczas kilkudniowych pobytów poznają oni najciekawsze obszary Wielkopolski i jej bogactwo przyrody, odkrywają niezwykłe tajniki roślin, ptaków i zwierząt.

ekologia

Takich puszcz jak w Polsce, naturalnych rzek oraz wielkiego bogactwa roślin i zwierząt mogą nam pozazdrościć kraje uprzemysłowionej
Europy. Jednak ochrona pierwotnego piękna wymaga szczególnych
starań oraz sporych nakładów finansowych. A o pieniądze z reguły
jest najtrudniej. Dlatego na początku polskich przemian ustrojowych
powstał system finansowania ochrony środowiska, który zakładał, że
wszelkie środki pozyskiwane z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska muszą być przeznaczane na jego ochronę.

Za ekologiczne zasługi WFOŚiGW w Poznaniu uhonorowano tytułem „Najlepsze w Polsce”, a jego prezesa –
Przemysława Gonerę – Nagrodą Hipolita. Laureatowi
(w środku) wręczyli ją wicemarszałek województwa
Wojciech Jankowiak i prezes Towarzystwa H. Cegielskiego – Marian Król.

Z myślą o nich WFOŚiGW dofinansowało nasze kontakty z francuską rządową agenrozbudowę Ośrodków Edukacji Ekologicz- cją do spraw poszanowania energii ADEME.
nej w Chalinie i Lądzie. Podobne placów- Wymiana doświadczeń i wspólne projekty
ki powstały we współpracy z Dyrekcjami przyniosą korzyści obu stronom, a przede
Regionalnymi Lasów Państwowych w Pile wszystkim środowisku – zapewnia prezes
i Poznaniu. Do najmłodszych kierowane są Przemysław Gonera.
różne konkursy i imprezy krajoznawcze. PoPo miliony euro
pularność zyskało organizowane przy okazji poznańskich targów POLEKO Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media
W najbliższych latach na poprawę stanu
Forum. Imprez z ekologicznym przesłaniem wielkopolskiego środowiska wpłyną także
odbywa się wiele i większość z nich, mają- środki z Unii Europejskiej. WFOŚiGW w Poca zasięg regionalny, wspierana jest przez znaniu uczestniczy w realizacji dwóch proWFOŚiGW. Z jego pomocą organizowane gramów unijnych. W Programie Operacyjsą także konferencje i sympozja naukowe nym Infrastruktura i Środowisko w latach
oraz przygotowywane są liczne publikacje. 2007-2013 na zadania związane z ochroną
Wśród nich albumy przestawiające niezwy- środowiska przewidziano 5,5 mld euro.
kłe uroki regionu oraz wiele folderów proW ogłoszonych wiosną tego roku przez
mujących zielone zakątki Wielkopolski.
Ministerstwo Środowiska pierwszych konKażdego roku na przedsięwzięcia związa- kursach na dofinansowanie przedsięwzięć
ne z edukacją ekologiczną i ochroną przyro- w ramach POiIŚ wpłynęło 96 projektów.
dy WFOŚiGW w Poznaniu przeznacza około Osiem z nich przygotowano w Wojewódz2,5 mln zł. Znacznie więcej środków kierowa- twie Wielkopolskim. O unijne środki starają
nych jest na wsparcie inwestycji związanych się samorządy z Gniezna, Komornik, Krotoz ochroną wody i powietrza. W ubiegłym szyna, Piły, Rawicza i Turku, a także Związek
roku WFOŚiGW przekazał wielkopolskim inwe- Międzygminny Strzelce Wielkie skupiający
storom ponad 156 mln zł. Dzięki nim budowa- gminy: Kobylin, Krobię, Pępowo i Pogorzelę.
ne są kanalizacje i oczyszczalnie ścieków oraz Ogółem wnioskują one o ponad 160 mln zł.
prowadzi się termomodernizację szpitali, szkół,
WFOŚiGW w Poznaniu bierze udział
strażnic i budynków parafialnych. W obiek- w Priorytecie III „Środowisko przyrodnicze”
tach tych coraz częściej instalowane są syste- Wielkopolskiego Regionalnego Programu
my grzewcze wykorzystujące energię słońca, Operacyjnego. W nim na ochronę środowiwiatru lub płynącą z głębi ziemi .
ska przewidziano 173,8 mln euro. Na pierw– Obecne problemy z tradycyjnymi pali- szy konkurs w działaniu „Wsparcie ochrony
wami powinny skłaniać do odważniejszego przyrody” wpłynęło 11 projektów. Kolejne
sięgania po nowe technologie i nowe źródła konkursy będą ogłaszane w nadchodząenergii. To jest wielkie wyzwanie dla naukow- cych miesiącach.
ców, a także instytucji wspierających ich ba– Zainteresowanie unijnymi euro jest duże,
dania. Od lat współpracujemy z ośrodkami a pomysły na ich wykorzystanie, jak wynika
badawczymi i teraz powinniśmy zintensyfi- z już zgłoszonych wniosków oraz spotkań z sakować nasze działania. Sądzę, że właśnie wo- morządowcami niezwykle ciekawe. Na ich rejewódzkie fundusze mogą odważniej wspie- alizacji zyska środowisko i mieszkańcy regionu
rać naukowe poszukiwania i niekonwencjo- – podsumowuje Przemysław Gonera.
nalne pomysły. Pomocne w tym mogą być
Redakcja
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Jubilat z brodą

Fragment jubileuszowej wystawy w Klubie Krąg

Zawirowanie, brąz, żywica epoksydowa

Meteoryt, brąz, 2008

RAFALIK

Jubilat z brodą?

Andrzej Haegenbarth

Mój aloes, brąz, 2007

sztuka
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Dostojny Jubilat tryska energią trzydziestolatka. Ktoś, kto nie wie ile on ma lat, nigdy
nie pomyślałby, że rozmawia z siedemdziesięciolatkiem. Mowa o Kazimierzu Rafaliku,
przede wszystkim rzeźbiarzu i społeczniku. Działa na wielu polach, lubi spotykać się
z ludźmi, bywać na wernisażach i spotkaniach, ale nade wszystko rzeźbić. Punktualny do bólu, szanuje swój czas, ale wymaga
również, aby szanowano jego.
Po stosunku do czasu, od razu można dowiedzieć się, z kim mamy do czynienia. Wszak
Schopenhauer już dawno zauważył: Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić. Kto
ma jakiś talent – jak czas wykorzystać. Rafalik
nie marnotrawi go, stąd zapewne jego duży
dorobek twórczy, którego przeważnie ludzie
tak aktywni społecznie nie mają, bo robią coś
od czasu do czasu, a nie jak on – codziennie,
od białego świtu, ile starcza sił.
Poza tym, jak się rzekło, jeden z najbardziej znanych poznańskich rzeźbiarzy działa
na wielu polach jednocześnie. Kiedy go spotkałem na początku maja, na posiedzeniu
jury I Turnieju Poetyckiego Jednego Wiersza o „Statuetkę św. Łazarza”, którą zresztą

ufundował, właśnie ukończył kolejną małą
formę, był komisarzem pleneru ZPAR Euro
2012 i przygotowywał jubileuszową wystawę retrospektywną. Bowiem 12 maja br.
w Klubie Osiedlowym Krąg, gdzie często
bywa, odbył się jego podwójny jubileusz –
70-lecia i 30 lat pracy twórczej.
Uhonorować artystę przybyło pół Poznania. Były delegacje związków twórczych
i stowarzyszeń oraz od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zauważyłem
przedstawicieli ZPAP, ZPAF, ZAP, EKOARTu,
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ze znanych osób gratulacje Jubilatowi
składali: Lech Konopiński, Henryk Gutowski i Witold Zakrzewski oraz Jan Broda, wójt
gminy Komorniki.
Imprezie jubileuszowej towarzyszyła imponująca, przekrojowa ekspozycja, uświadamiająca przybyłym gościom, że mają do czynienia z wciąż aktywnym i twórczym artystą.
Na wystawie można było zobaczyć wczesne
prace rzeźbiarza wykonane z drewna, aluminium i stali kwasoodpornej oraz główny
trzon jego dokonań, którymi są małe formy
wolnostojące z brązu i mosiądzu, a także
powstałe ostatnio kompozycje, takie jak:
W matni (w ramach wspomnianego pleneru
Euro 2012) czy Oszołom. Dostrzegłem również Maskę, przyścienną wypukłorzeźbę, reprezentującą liczny zestaw tego rodzaju prac
pokazywanych ostatnio przez kilka miesięcy
w „Monidle”.
Myślę, że Rafalik zasługuje na coś więcej,
niż kilka ogólnikowych – na ogół nietrafnych
– impresji zakończonych stwierdzeniem, że
ma brodę, jakie znalazły się w druku okolicznościowym, towarzyszącym jego rocznicowym obchodom. Uwaga o brodzie jest

Po operacji, brąz

sztuka

równie błyskotliwa i wprowadzająca w tę
twórczość, jak ujrzany kilka lat temu napis
na murze: „Mam nogę!”.
Bohater niniejszego tekstu najbardziej
jest znany z małych form rzeźbiarskich zainspirowanych naturą, wśród których zapadają w pamięć wertykalne postacie kobiet.
Artysta – pisałem przed laty o tego rodzaju kompozycjach – najczęściej posługuje
się formą wertykalną, którą w charakterystyczny dla siebie sposób pogrubia, wydłuża i skręca. Czyni to z wyczuciem, bez odwoływania się do tradycji rzeźbiarskiej i podtekstów literackich. Przede wszystkim – co
cenne – „myśli bryłą”, jej interpretację pozostawiając widzowi.
W nastrojowych kompozycjach poznański rzeźbiarz ukazuje własne wyobrażenie
kobiecości, od zalotnej nastolatki, po troskliwą żonę i matkę. Dla niego kobieta jest zachwycającą, żeńską częścią natury ludzkiej;
ideałem, apoteozą piękna.
W ostatnich latach Rafalik, nie rezygnując z inspiracji naturą, którą w specyficzny
sposób przetwarza, odchodzi od form będących upostaciowieniem kobiety. Realizuje
rzeźby większych rozmiarów, które zawierają bądź aluzje do naszych czasów (Oszołom,
W matni), bądź są poszukiwaniami nowych
form przestrzennych, niekiedy kojarzących
się z współbyciem mężczyzny i kobiety. Ciekawe, że dwa „skrzydlate” byty, w kilku jego
pracach, wychodzące z jednego pnia, niby
będąc ze sobą związane, nigdy się w wykreowanej przestrzeni nie połączą. Te wysmukłe, abstrakcyjne przecież rzeźby skłaniają do myślenia o relacjach i związkach
damsko-męskich.
W dorobku poznańskiego rzeźbiarza –
moim zdaniem – duże znaczenie mają, najmniej znane, małe formy przyścienne, tzw.

rzeźby w ramach. Są to prace przeznaczone do oglądania wyłącznie od frontu. Wśród
nich zwracają uwagę lapidarne, świetnie
wyczute i zrealizowane syntetyczne przedstawienia. Bardziej złożone formy zawierają elementy realistyczne, odnoszące się
do motywu postaci ludzkiej lub kształtów
zwierzęcych. Jeszcze inny rodzaj przedstawień to głowy lub twarze; nawiązują do ikony, a widz kojarzy je z obliczami boga lubświętych.
Poza pracami, o których była mowa, warto wiedzieć, że Rafalik jest również wziętym
autorem statuetek wręczanych przy różnych
okazjach. Do najbardziej znanych należą Koziołki – nagroda dziennikarzy, Izabella – dla
Urzędu Wielkopolskiego, wręczana muzeum
o wyróżniającym się w danym roku dorobku, i posążek wykonany dla Politechniki
Poznańskiej.
Mówiąc o twórczości Rafalika, trzeba
jeszcze wspomnieć o rzadko prezentowanym publicznie, dużym wyborze fotografii
tego artysty. Tworzą one stale powiększany cykl Struktury. Stanowią go abstrakcyjne
obrazy, mikrofragmenty rzeczywistości. Nie
ukazują widoków świata przedstawionego,
ale właśnie jego struktury, wyszukane w naturze, najczęściej zdegradowane, przybliżone przez obiektyw aparatu fotograficznego
znaki rzeczywistości. „Czyta” się je w oderwaniu od kontekstu, z którego zostały „wyjęte”, jak obrazy namalowane na płótnie.
Rafalik zatem ma nie tylko brodę i nogę,
jest autentycznym społecznikiem, nie zabiegającym o żadne stanowiska, ale nade wszystko
jest wciąż bardzo aktywnym artystą rzeźbiarzem i fotografikiem. Prace pokazane na obchodach jubileuszu to czubek góry lodowej,
która od czasu do czasu wyłania się z głębi pracowni i ujawnia jakiś swój nieznany obszar.

Kazimierz
Rafalik

(rocznik 1938) – rzeźbiarz,
fotografik, publicysta.
Absolwent Politechniki
Poznańskiej. Członek Związku
Polskich Artystów Rzeźbiarzy,
Związku Artystów Plastyków,
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
kilku innych stowarzyszeń.
Rzeźbą zajmuje się od
1978 r. Miał kilkadziesiąt
wystaw indywidualnych,
m.in. w: Salonie Sztuki
Współczesnej w Koszalinie,
1990; Galerii Carmelitanum
w Poznaniu, 1993; Galerii
Techne w Poznaniu, 1997;
Galerii Słowa i Obrazu oraz
BWA we Wrocławiu, 1998;
Resursie Obywatelskiej
w Radomiu, 2002; Klubie
Dziennikarza „Monidło”
w Poznaniu, 2007/08;
Galerii Radwan w Poznaniu,
parokrotnie.
Uczestniczył również w wielu
ważnych ekspozycjach
zbiorowych w kraju (Biennale
Rzeźby, 2000, 2002, wystawy
ogólnopolskie organizowane
w Galerii Związku Polskich
Artystów Rzeźbiarzy
w Warszawie, 2000, 2001)
i za granicą (Czechy, Niemcy,
USA, Grecja, Litwa, Bułgaria).
Łącznie eksponował
swoje prace na ponad 200
wystawach.
Za działalność artystyczną,
dziennikarską i społeczną
zdobył wiele nagród
i wyróżnień, m. in. Nagrodę
Ministerstwa Kultury i Sztuki
(1989). Jest laureatem
Nagrody Październikowej
Wrocławia (2005) oraz
plebiscytu „Gazety
Poznańskiej” na Człowieka
Roku (2005).
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podstawowe wyznania wiary naszej epoki
i naszego świata. A jeszcze bardziej świata ludzi żółtych, którego dynamika rozwoju
i aktywności przekracza wszystko, co do tej
pory przydarzyło się ludzkości w dziejach.
To zmieniające świat działanie jest podstawowym sposobem zachowania się człowieka współczesnego wobec tego świata. Nie
potrafimy nie działać, ktoś, kto nic nie robi,
albo robi za mało, po prostu nie istnieje, nie
liczy się, nie ma go, znika.
Perspektywa sukcesu chińskiej aktywności już po trochu zaczyna jednak odsłaniać
ciemną, niebezpieczną stronę tej nieco ślepej wiary w działanie samo w sobie. Może

Mnie bliższa jest Francja ze swoim 35 godzinnym tygodniem pracy dobrzej zorganizowanej, dzięki czemu poddani Sarkozy’ego
mają czas na życie, ucztowanie i rozmnażanie, w tym ostatnim laicka Francja ma zresztą całkiem imponujące osiągnięcia.
Nie sięgając aż tak daleko – czy opieprzająca się ponoć na potęgę reszta narodu polskiego (poza mniejszością, która zapieprza najwięcej w Europie), prawie sami
emeryci, nieletni renciści, bezrobotni, wykluczeni i nieprzystosowani – nie jest po prostu
szczęśliwsza, właśnie dlatego, że nie zapieprza? Czy nie jest racjonalna decyzja, żeby
mieć 600 zł renty i cały czas, każdą całą
dobę, tydzień i miesiąc mieć dla
siebie, niż zarabiać w reżimie wczeLech Mergler snokapitalistycznym dwa razy tyle
i niemal mieszkać w pracy albo
w drodze na trasie praca-dom? To
nie przekora i nie prowokacja. Pytanie o to, czy zawsze warto mieć
albo zarabiać więcej, jest bardzo
zasadne i zasadnicze dla kondycji
życiowej człowieka. Zwłaszcza dziś
w Polsce, acz nie tylko.
Bo nie warto wtedy, kiedy ta aktywność zarobkowa kosztuje tyle, że
ona wywrócić świat do góry nogami, ponie- globalnie człowiek traci. Niby zarabia górę
waż nikt nie ogarnia skutków tak gwałtow- kasy, bo poleciał za dobrą pracą na drugi konego rozwoju. Choćby motoryzacja – niektó- niec miasta, powiatu albo województwa czy
rzy uważają, że koniec świata nastąpi wtedy, kraju, ale znaczna część tej kasy marnuje się
kiedy każdy Chińczyk będzie miał mniej wię- na wydatki wynikające z charakteru tej pracej tyle samochodów, co Amerykanin.
cy: dojazdy, więc konieczny drugi samochód
Pojedynczy człowiek, jeśli rusza się wy- albo lepszy samochód, opiekunka do dziecraźnie mniej niż inni, z założenia jest potę- ka (albo brak możliwości czasowych spłopiony. Co prawda złodziej, killer albo oszust dzenia go), żywienie się „na mieście” (koszbyłby społecznie bardziej pożyteczny, gdy- towne), dodatkowe lokum. Do tego stres,
by nic nie robił, ale reguły to nie zmie- długie dojazdy, nie widzenie się z bliskimi,
nia. Domyślne jest założenie, że totalny brak czasu na cokolwiek poza prajak wszyscy coś robią, to cą... Jaki bilans? Czy bardzo często nie da się
w sumie jest z tego żyć lepiej i szczęśliwiej mając mniej, mniej
wielokrotnie wię- zarabiając i bardziej się leniąc? Każdy klocej pożytku, niż szard ma bardzo dużo tego, czego tak bragdyby postępo- kuje zagonionym menadżerom – wolności
wali na odwrót. i czasu. Uczmy się od kloszardów lenistwa
Polak pracuje, i „marnowania” czasu. Bo kiedy nic nie robijeśli ma pra- my to żyjemy...
cę, jakoby najwięcej w EuPS. Kiedy w Poznaniu powstanie prawropie i mamy dziwie cywilizowana, bezpieczna i legalna
być z tego plaża naturystów? Czy to nie wstyd i strata
niby dumni. dla miasta, żeby poznaniak-naturysta szukał
Niby dlacze- spełnienia z naturą w sąsiednich gminach,
go, do chole- albo i za granicą? Na tytuł stołeczności kulry jasnej? Je- turalnej Poznań nie ma co liczyć, bo to nie ta
leń, frajer czy liga. Mógłby za to zostać stolicą polskiego
taki chciwy? naturyzmu, tyle mamy jezior.

felieton

Temat – lenistwo, czyli zamiłowanie do
nie robienia niczego – to oczywista prowokacja ze strony panującego upału, ale sam
upał tematu nie załatwia. W danej nam tradycji lenistwo jest grzechem, aktywność zaś
cnotą. Znajdujemy się na drugim biegunie
niż choćby indyjska nirwana, być może będąca także skrajnością, choćby w osobie jogina, który ponoć kilkadziesiąt lat przeżył
w medytacyjnym letargu bez jedzenia i picia, zasilając się jedynie słońcem i wilgocią
z powietrza. Obraz taki wzbudza w naszych
stronach spontaniczny protest, jest odruchowo odrzucany, bo człowiek nie po to żyje,
by trwać w letargu, lecz by działać, iść „do
przodu”, kształtować świat. Działanie jest lepsze niż nie działanie, to
oczywiste. A dlaczego?
Dlaczego lepiej jest raczej coś
robić, niż nie robić nic? W przypadku, kiedy działanie przynosi
także konsekwencje negatywne,
zastąpienie go nie działaniem byłoby pozytywne. Ale to jest bardzo trudne, chyba że ktoś chce
ojca i matkę zakatrupić, dziatki
utopić, a żonę otruć – to jasne, że
powinien zaniechać. Zwykle ocena skutków nie jest tak ewidentnie negatywna, więc jest presja, żeby zrobić, co jest
do zrobienia, a potem się zobaczy. Zaniechanie działania jest samo w sobie tak źle
konotowane, iż często nie sposób choćby
go spowolnić, żeby jego ewentualnie destrukcyjny charakter móc rozpoznać. Show
must go on, interes musi się kręcić, kto
nie idzie do przodu, ten się cofa itd. To są

Pochwała

lenistwa
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Muzealne
Spotkania z Widzem

wywiad

Spotkan
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w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na Spotkania
z Widzem, dedykowane głównie zwiedzającym indywidualnie. Mają one charakter wykładów połączonych
z seansami filmowymi, pokazami interaktywnymi, szkoleniowymi, prezentacją obiektów z magazynów
Muzeum oraz zajęciami z aktywnym udziałem Widza (oznaczone w harmonogramie gwiazdką *). W roli
prowadzących występują pracownicy Muzeum.

Sobota 2.08., Niedziela 3.08.,
Sobota 9.07., Niedziela 10.07.,
Sobota 16.08.
Radło, pług, kmieć – historia słownictwa
z zakresu wsi i rolnictwa
Prezentacja obiektów ze zbiorów Muzeum.
Prowadzący: Urszula Siekacz, asystent

Piątek 15.08.,
Sobota 23.08.
Starodruki w zbiorach Biblioteki Muzeum. Krótka
historia książki w Polsce
Prowadzący: Aleksandra
Kosmacz, st. kustosz

Sobota 30.08.
Propagandowy wizerunek wsi na
podstawie obrazów, rzeźby, zb. ikonograficznych Muzeum z lat 50. XX w.
Prowadzący:
Hanna Ignatowicz,
adiunkt

Niedziela 17.08.
O ziołach i mocy ich
Nauka rozpoznawania ziół,
ich zbioru, przechowywania
i stosowania.
Prowadzący:
Dorota Matela, kustosz

*Niedziela 31.08
W wiejskiej zagrodzie
Omówienie życia codziennego i zwyczajów ludności wiejskiej z początku XX w.
Prowadzący: Anna Barłóg, asystent

sierpień

Już wkrótce oferta zostanie poszerzona o prowadzoną w godzinach przedpołudniowych
prezentację zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt gospodarskich.

Udział w Spotkaniu jest bezpłatny za
okazaniem ważnego biletu wstępu do Muzeum.
Ze względu na specyfikę niektórych pokazów,
grupy powyżej 20 osób proszone są o
wcześniejszy kontakt.
Informacji udziela: Dział Upowszechniania,
tel. 618107629 w. 18
upowszechnianie@muzeum-szreniawa.pl
dz.naukowy@muzeum-szreniawa.pl
UWAGA. Harmonogram Spotkań
aktualizowany jest z miesięcznym
wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie
prawo do zmian w harmonogramie z przyczyn
losowych.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 0-61 81 07 629, fax: 0-61 81 07 642
e-mail:muzeum@muzeum-szreniawa.pl
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