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Z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym rozmawia Merluriusz

Na ustach ważnych tego świata

wywiad
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Wzbraniałbym się przed użyciem słowa
„oprócz”, gdyż wymiar prestiżowy jest w tym
przypadku jednym z najważniejszych. Poznań przez prawie 2 tygodnie będzie na
ustach wszystkich ważnych tego świata.
Cenne dla miasta będzie ogromne
doświadczenie, które nabędziemy dzięki
współpracy przy organizacji tego wydarzenia. Wierzę, że zadziała tutaj efekt tzw.
„kuli śnieżnej”, a więc sukces Konferencji
Klimatycznej pozwoli nam w przyszłości
skutecznie ubiegać się o imprezy najwyższej rangi, potwierdzając silną pozycję Poznania wśród największych europejskich
metropolii.
Ekologiczna tematyka zjazdu ONZ spowodowała, że Urząd Miasta
zorganizował Rok Klimatu i Środowiska.
W ramach tego projektu Miasto Poznań
przygotowało dla swoich mieszkańców
cykl ciekawych imprez edukacyjnych
i kulturalnych. Które z tych działań uważa Pan za najważniejsze?
Wydarzeń realizowanych w ramach
tego projektu było ponad 200. Bez wątpienia, najbardziej masowym i medialnym spośród nich był lipcowy koncert
Nelly Furtado, zapamiętany nie tylko ze
względu na samą gwiazdę, ale również
mini zmianę klimatu, której wszyscy tego
piątkowego wieczoru doświadczyli. Warto
dodać, że część dochodu z tego koncertu została zamieniona na energooszczędne świetlówki, które w liczbie 100 tysięcy
trafiły do dzieci wszystkich poznańskich
szkół. Co więcej, na ulicach miasta pojawił się pierwszy w Polsce autobus hybrydowy. Na zakończenie należy wspomnieć
o kilkudziesięciu szkoleniach, wykładach,
wystawach, które miały miejsce w ciągu
całego roku i służyły pogłębianiu świadomości ekologicznej zarówno młodych, jak
i starszych poznaniaków. A przecież półtora roku temu problem zmian klimatycznych praktycznie nie funkcjonował w powszechnej świadomości.
A co ciekawego Urząd Miasta
szykuje dla nas na rok 2009?
Rok 2009 będzie obfitował w wiele
wydarzeń, wśród których muszę wymienić
wiosenne otwarcie największej w Europie
słoniarni w naszym poznańskim Nowym
ZOO. Obiekt jest już gotowy, czekamy tylko,
aż słonie zaadaptują się do lokalnych warunków klimatycznych. Pamiętajmy też, że
słonie to zwierzęta, które przynoszą szczęście, co pozwoli im budować dobry klimat
naszego miasta.

Umiejscowienie Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu to było duże
wyzwanie dla Poznania. Wydaje się jednak,
że stanęliśmy na wysokości zadania. Czy było
trudno sprostać zapewne niemałym wymaganiom przedstawicieli ONZ?
Przygotowanie Konferencji Klimatycznej
było oczywiście ogromnym wyzwaniem dla Poznania, tym bardziej, że
na naszych barkach spoczywa obowiązek reprezentowania tak naprawdę całej Polski. Będzie to
zadanie nie tylko 500 poznańskich wolontariuszy,
licznych instytucji zaangażowanych w przygotowania do Konferencji,
ale także każdego mieszkańca z osobna.
Musieliśmy poradzić
sobie z wieloma sprawami natury organizacyjnej, jak choćby adaptacją przestrzeni targowych
dla potrzeb konferencji,
opracowaniem zmienio-

nej koncepcji organizacji ruchu w mieście,
zaplanowaniem wydarzeń kulturalnych,
atrakcji turystycznych, systemu informacji. Istotne były również kwestie logistyczne związane z samą konferencją – konieczne było zapewnienie dojazdu uczestnikom
do MTP z różnych punktów miasta. I to też
nam się udało – przy pomocy komunikacji
publicznej – najbardziej ekologicznej formy
transportu masowego.
Ponadto musieliśmy sprostać wymogom technicznym, takim jak dostarczenie
sprzętu IT wysokiej jakości, gwarantującego odpowiednio szybki transfer danych.
W końcu konferencję obsługiwać będzie
kilkuset dziennikarzy z całego świata!
Z czym był największy problem?
Trudno mówić o problemach, ponieważ mamy poczucie, że wszystko, do czego
zobowiązaliśmy się w umowie z Ministerstwem Środowiska, zostało należycie wykonane. Nie ukrywam jednak, że podczas
samej konferencji mogą nas pewne rzeczy
zaskoczyć, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Będziemy musieli zatem
reagować skutecznie i elastycznie na to, co
się będzie w danym momencie działo.
Konferencja ONZ w stolicy
Wielkopolski do także nasz ogromny
sukces. Proszę powiedzieć, co – oprócz
niewątpliwego prestiżu na arenie międzynarodowej – zyskał Poznań poprzez
to wydarzenie?
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przekonania USA do podpisania jego
nowej wersji ma duży wpływ na wygląd
tego dokumentu?
Nie uważam, aby ktoś specjalnie zmieniał kształt tego dokumentu dla konkretnego kraju. Konwencje międzynarodowe polegają na porozumieniu między stronami,
między państwami. I to jest proces polityczny. Oczywiście każdy musi mieć poczucie,
że jego interesy są zachowane. Jednak niezależnie od tego, od czasu nagrodzonego
Noblem raportu IPCC nawet Stany Zjednoczone zgadzają się z poglądem, że zmiany
klimatyczne są wynikiem działań człowieka. Dlatego też podczas spotkania na Bali
Amerykanie sygnalizowali, że chcą usiąść ze
wszystkimi i brać czynny udział w negocjacjach, a tym samym mieć wpływ na nowe
porozumienie. I to jest moim zdaniem poważna zmiana, ponieważ ostatnim razem
nawet nie chcieli podjąć rozmów.
COP odbywały się już w takich miastach, jak: Berlin, Tokio, Nairobi, Buenos Aires. Co spowodowało, że
ONZ zdecydowało się w tym roku na Poznań?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Nasze
konferencje są regionalne. Co roku wybie-

ramy inny region. Bali to była
Azja, Kopenhaga to Europa
Zachodnia, a w planach jest
także Afryka. To są tak zwane
grupy ONZ. I co jest ważne
w przypadku Poznania – nie
było tu jeszcze nigdy tak dużej konferencji międzynarodowej. To się tyczy chyba nawet
całej Europy Wschodniej. Poznań natomiast był jedynym
miastem z tego regionu, które miało odpowiednią infrastrukturę, aby obsłużyć konferencję.
Nawet odpowiednią ilość hoteli?
Zgadza się. To był ten wielki skandal. Każda konferencja
Klimatyczna ma jakieś problemy. W Poznaniu takim problemem były hotele. I nie chodzi
tutaj o ilość hoteli, ale o to,
jak te noclegi zorganizowano.
Nie zareagowaliśmy wystarczająco szybko, aby się upewnić, że jest system rezerwacji.
Ale odkąd system działa, nawet ja zarezerwowałam sobie
nocleg w taki sposób. Zrobiłam to celowo, aby sprawdzić,
czy wszystko funkcjonuje poprawnie. I zadziałało. Poprzednio zaistniały inne problemy.
Były takie miasta, gdzie bezpieczeństwo stanowiło problem,
gdzie lotnisko lub zaplecze informatyczne sprawiały trudności.
Co Pani osobiście
najbardziej podoba się w naszym mieście?
Najbardziej podobają mi się
ludzie w Poznaniu. Przyjeżdżam
tutaj nie jako turystka, tylko do
pracy. Pracuję z informatykami,
konstruktorami, koordynatorami.
Wszyscy są profesjonalistami. Jestem przekonana, że Konferencja
przebiegnie bardzo dobrze. Nie
wiem, czy politycy dojdą do porozumienia, jednakże o kwestie
związane z organizacją jestem
bardzo spokojna. Poza tym Poznań jest pełen kultury. Kościoły, samo miasto. Chciałabym znaleźć czas, aby to wszystko zobaczyć, ale na razie nie mogę sobie
na to pozwolić.

www.poznan.pl
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Tradycja spotkań Konferencji Klimatycznych ONZ sięga roku 1992,
w którym to odbył się Szczyt Ziemi
w Rio de Janeiro, gdzie 156 państw podpisało Ramową Konwencję w sprawie
Zmian Klimatu. Od tego czasu miało już
miejsce 13 Konferencji Stron Konwencji
(COP). Czy ich charakter i cele zmieniły
się przez te 15 lat?
Od Rio, gdzie Konwencja się narodziła, poruszaliśmy wiele tematów. Kluczowym spotkaniem była pierwsza konferencja w Berlinie, która dała podstawy do Protokółu z Kioto. Uważam, że najważniejszym
osiągnięciem tego dokumentu było zalegalizowanie emisji CO2 do atmosfery. Powstało narzędzie do zarządzania tymi emisjami
oraz system bankowy, który pozwala nimi
handlować. To coś nowego od Kioto. Przez
lata Konferencje Klimatyczne stały się także
znacznie większe. Nie ograniczamy się do
tematu emisji CO2 do atmosfery. Każdy, kto
chciał poruszyć problemy związane ze środowiskiem, mógł to zrobić właśnie na tych
spotkaniach. Wiele takich osób przyjedzie
do Poznania, np. przedstawiciele Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, który
dostał Nagrodę Nobla, a tym samym znacznie przybliżył ludziom problemy, o jakich
rozmawiamy podczas naszych konferencji.
Uczestniczę w tym procesie od 3. Konferencji Klimatycznej i uważam, że stał się on parabolą. Widać ciągły postęp i coraz większe
zaangażowanie krajów w nich uczestniczących.
COP poznański to przede
wszystkim przygotowania do przyszłorocznego podpisania porozumienia,
które ma zastąpić Protokół z Kioto, który mówi o redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 5% w porównaniu
do stanu z 1990 r. Jakie są główne założenia tego nowego dokumentu, którego
ostateczny kształt będzie negocjowany
w Poznaniu?
Ostatnia Konferencja odbyła się na Bali.
Od tamtego czasu podążamy za tak zwanym „Planem z Bali”, który prowadzi nas
przez Polskę do Danii. Mamy nadzieję, że na
spotkaniu w Kopenhadze będziemy mieli
już nowy dokument, który pozwoli nam
kontynuować ograniczanie emisji CO2 do
atmosfery po wygaśnięciu Protokółu z Kioto oraz ułatwi proces transferu technologii.
Największy emiter CO2 – Stany Zjednoczone, które wysyłają aż 37%
wszystkich gazów do atmosfery, nie
podpisały Protokołu z Kioto. Czy chęć
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Budować markę
Polski i Poznania
Merkuriusz rozmawia z Wiceprezydentem Miasta Poznania Maciejem Frankiewiczem
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Konferencja Klimatyczna ONZ
jest największym, w ostatnim dziesięcioleciu, przedsięwzięciem narodowym,
które odbyło się w Poznaniu, a już niedługo niemniej znaczące wydarzenie
– Euro 2012. Tej imprezie towarzyszą
w Polsce wielkie emocje. Jak one przekładają się na stan przygotowań w Poznaniu i co jest jeszcze do zrobienia?
Te emocje i zaangażowanie powodują
ciągłe zainteresowanie mediów. Pojawiają się wciąż te same pytania: Czy zdążymy?
Czy wszystko będzie zrobione tak, jak być
powinno? Irytuje nas to, jednak ta forma

tem centralnym jest rozbudowywany stadion, ale dla mieszkańców najistotniejsze
będą drogi, sieć komunikacji publicznej,
nowe linie tramwajowe i unowocześnione lotnisko. Mamy nadzieję, że PKP zdąży
nie tylko z modernizacją węzła poznańskiego, która kończy się lada chwila, ale
również z modernizacją dworca. Generalnie to wszystko służyć będzie mieszkańcom naszego miasta i regionu przez wiele lat. Te projekty i tak byłyby realizowane
w Poznaniu i bez mistrzostw, ale w dłuższym okresie czasu, gdyż brakowałoby tej
wielkiej mobilizacji i napięcia, aby wykonać je do 2012 roku.
Czy organizacja tak dużego
przedsięwzięcia, jak Konferencja Klimatyczna, to dobry sprawdzian dla Pozna-

roku obchodzimy dziewięćdziesiątą rocznicę
Powstania Wielkopolskiego i z tej okazji organizowane są wielkie uroczystości z udziałem prezydenta i premiera. Bardzo dobrze
pamiętamy pięćdziesiątą rocznicę obchodów Poznańskiego Czerwca – było to wydarzenie na dużą skalę – przybyło na nie pięciu prezydentów innych państw. Odbyło się
wiele konferencji, goszczących przedstawicieli rządów. Obecność kolumn rządowych,
przemykających ulicami miasta, to nie jest
dla nas coś zupełnie wyjątkowego. Oczywiście jest to szansa, żeby się lepiej przygotować, poprawiać infrastrukturę i doskonalić
się w aspektach organizacyjnych. Mam nadzieję, że Mistrzostwa Europy, podobnie jak
konferencja, będą dobrze przygotowane
i sprawnie przeprowadzone.

kontroli bez wątpienia w media jest wpisana. Z drugiej strony cieszę się tym zainteresowaniem, bo przecież ten wielki projekt robimy dla ludzi. Mówiąc o wielkim
projekcie, nie myślę wyłącznie o obiektach sportowych, ale o inwestycjach, które pozostaną. O inwestycjach związanych
nie tylko ze sportem. Wprawdzie obiek-

nia przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej?
Tak, ale my tych sprawdzianów mamy
więcej. W każdym roku organizujemy w Poznaniu wielką imprezę sportową rangi Mistrzostw Europy bądź Mistrzostw Świata.
Bezustannie bierzemy udział w organizacji
dużych wydarzeń różnego rodzaju. W tym

Piłka nożna nie jest jedynym
sportem na świecie – jakich obiektów
sportowych, oprócz stadionu, możemy
się spodziewać do 2012 roku?
Druga duża inwestycja sportowa to Termy Maltańskie. W sierpniu ubiegłego roku
podpisaliśmy po wielu latach umowę z firmą wykonawczą – rozstrzygnięcie dał dru-
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Gdyby mógł Pan ściągnąć do
Poznania dowolną imprezę sportową na
świecie, co by to było?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Staramy
się o Uniwersjadę w roku 2015. Nie jest to
może impreza z najwyższej półki sportowej.
Startują tam zawodnicy i sportowcy akademiccy. W niektórych konkurencjach jest to
ścisła czołówka, w innych wygląda to różnie. Ale bez wątpienia jest to wielka impreza, która gromadzi reprezentacje z około
130-140 krajów i 8-10 tysięcy zawodników
z całego świata. Jak już wspominałem, są
to sportowcy akademiccy, więc ludzie, którzy bardzo często kończąc karierę sportową,
rozpoczynają inną. Odnoszą sukcesy w innych dziedzinach i odgrywają istotną rolę
w biznesie czy w polityce w swoich krajach. Pokazanie im Polski, takiego miasta jak Poznań, jako miejsca, do którego warto przyjeżdżać i być może
inwestować, wydaje się działaniem
przyszłościowym.
Sądzi Pan, że uda się ściągnąć Uniwersjadę do Poznania?
Wierzę, że tak. Nawet jeśli przegramy rok 2015, to uważam, że powinniśmy konsekwentnie się starać. Dowodem na to, że trzeba być konsekwentnym
mogą być Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie. O wielką imprezę, którą będziemy
organizować za kilka miesięcy, staraliśmy się pięciokrotnie. Gdy
startowaliśmy, nie traktowano nas poważnie. Wskazywano na
szereg braków. Byliśmy jednak konsekwentni i rok
po roku poprawialiśmy i ponawialiśmy ofertę. Dosta-

waliśmy mniejszej rangi zawody, a potem
stopniowo coraz ważniejsze. Wywiązywaliśmy się z organizacji bardzo dobrze i dzisiaj jesteśmy uznawani chyba za najlepszego na świecie organizatora imprez wioślarskich. W ubiegłym roku najważniejsze
zawody wioślarskie, poza Olimpiadą, były
właśnie w Poznaniu – finał Pucharu Świata
i najważniejsze ostatnie eliminacje olimpijskie. Liczę, że tę bardzo silną pozycję utrzymamy w tym roku, będąc gospodarzem
największej imprezy Mistrzostw Świata.
Konsekwencja jest bardzo ważna. Pokazuje, że nawet nie startując z najwyższego poziomu na początku, można stawać się coraz
lepszym. I można budować markę Polski
i Poznania jako miejsca,
które potrafi profesjonalnie i dobrze,
jak w przypadku wioślarstwa,
wywiązać się
z przyjętych
zobowiązań.

www.poznan.pl
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gi przetarg. Termin prac wyznaczony jest do
trzydziestu sześciu miesięcy, więc za dwa
i pół roku Termy powinny być oddawane do
użytku. Z jednej strony jest to obiekt sportowy – pięćdziesięciometrowy basen, dziesięć
torów, kompleks skoczni, trybuny na ponad
sto tysięcy miejsc, a więc obiekt pływacki
jakiego poza Poznaniem w Polsce nie ma
i długo nie będzie. Z drugiej strony będzie
to bardzo duży kompleks rekreacyjny połączony z częścią sportową i zarazem największy Aquapark w naszym kraju. Sądzę, że zostanie bardzo dobrze przyjęty przez wszystkich, którzy zechcą z niego korzystać. Bez
wątpienia stanowić będzie on nową atrakcję
dla tych, którzy pływają regularnie, i dla tych,
którzy przede wszystkim chcą wypoczywać
w wodzie i spędzić miło czas. Ponadto basen będzie zawierał kompleks saun i jacuzzi, czyli wszystko to, co jest realizowane przy
tego typu inwestycjach.
Powszechnie wiadomo, że
sport to Pana oczko w głowie. Proszę
nam opowiedzieć o infrastrukturze sportowej w Poznaniu Pańskich marzeń.
Dwie największe inwestycje są w trakcie realizacji – stadion i kompleks basenów.
Ale stoi przed nami w dalszej perspektywie
modernizacja obiektu lekkoatletycznego
na poznańskim Golęcinie. Będziemy musieli to zrobić, jeżeli w 2015 roku w Poznaniu
odbędzie się Letnia Uniwersjada, o którą się
staramy. Staramy się także o to, aby Poznań
stał się właścicielem obiektów na Golęcinie.
Tam nie tylko jest stadion lekkoatletyczny,
ale również korty tenisowe, które wypadałoby odnowić. Należałoby zbudować profesjonalny kort numer jeden ze zdecydowanie
większą widownią, tak aby turnieje tenisowe,
które w Poznaniu są organizowane, mogły
zyskać większą rangę. Kolejną kwestię stanowi stadion żużlowy. Posiadamy drużynę żużlową, która ma sporą ilość kibiców, i obiekt,
który dalece odstaje od potrzeb i oczekiwań.
Cieszy to, że właśnie uruchomiane jest nowe
sztuczne lodowisko. Mieliśmy przez ostatnie
lata mniejsze lodowiska – nad Maltą i dawną Bogdankę, ale takiego – pełnowymiarowego – przez wiele lat w Poznaniu nie było.
Trzeba także pamiętać o programie Orlik. Liczę na to, że w tym roku uzyskamy wsparcie i będziemy mogli w Poznaniu budować
więcej boisk. Chcemy realizować takie działania, aby przede wszystkim dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do uprawiania sportu.
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Erasmus Mundus II ułatwi wymianę studentów
Program Erasmus Mundus II ma na celu zwiększenie współpracy pomiędzy uniwersytetami, w tym jakości programów uniwersyteckich, a także przyciągnięcie najlepszych studentów zagranicznych do Europy. Parlament Europejski zatwierdził porozumienie z Radą dotyczące zasad funkcjonowania nowego programu w latach 2009-2013. W przyjętym przez Parlament sprawozdaniu zwrócono uwagę na potrzebę ułatwienia zdobywania wiz przez studentów z krajów spoza Unii. Ważną kwestią jest również
sposób finansowania, czyli podział środków pomiędzy poszczególne akcje.
Zgodnie z porozumieniem zawartym w pierwszym czytaniu między Parlamentem a Radą, Erasmus Mundus II będzie realizowany poprzez trzy akcje,
a nie jak do tej pory poprzez cztery. Głównym założeniem Erasmus Mundus
jest promocja współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego poprzez szerszą współpracę z krajami trzecimi i wspieranie w ten sposób rozwoju zaso-

bów ludzkich oraz promowanie dialogu i pogłębianie zrozumienia między
narodami i kulturami. Program promuje wysokiej jakości programy studiów,
stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej
granicami. Program ma za zadanie zachęcić najlepszych absolwentów i nauczycieli akademickich z całego świata do zdobywania kwalifikacji i doświadczenia w Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami w UE i krajach trzecich oraz zwiększenie liczby wyjeżdżających studentów i wykładowców z Unii Europejskiej w ramach europejskich programów studiów. Druga faza programu Erasmus Mundus II będzie realizowana
poprzez trzy akcje: programy magisterskie i doktoranckie Erasmus Mundus,
programy partnerskie Erasmus Mundus i akcje promocyjne i informacyjne
promujące europejskie szkolnictwo wyższe. Dodatkowo zostaną zwiększone stypendia dla studentów europejskich.

Na rzecz lepszej Europy
Komisja Europejska przyjęła program dzia- go i zająć się problemami, jakie leżą na sercu
łalności legislacyjnej i prac na rok 2009, w któ- naszym obywatelom, a mianowicie kwestiami
rym nakreślone zostały najważniejsze inicjatywy, zmian klimatycznych, migracji i rozwoju, dzięjakie pragnie ona podjąć w przyszłym roku. Pla- ki czemu Europa będzie nadal miała wpływ na
nuje ona kontynuować realizację inicjatyw, pod- skutki globalizacji.
jętych w ostatnich tygodniach w celu zażegnaProgram prac dotyczy różnych wyzwań.
nia kryzysu finansowego i wypracowania na po- Rok 2009 będzie specyficzny. W czerwcu odziomie europejskim ram pozwalających prze- będą się wybory do Parlamentu Europejskiezwyciężyć recesję gospodarczą. Komisja planu- go, a obecna Komisja zakończy swoją kadencję.
je poświęcić także ten rok – ostatni rok swojej
Skupi się więc na wdrażaniu uprzednio nakrekadencji – na zakończenie rozpoczętych prac.
ślonej wizji w dziedzinach takich jak energia,
Przewodniczący Komisji, José Manuel
zmiany klimatyczne, migracja i polityka spoBarroso powiedział: Przedstawiamy ambitny
łeczna. Równocześnie Komisja odgrywa pierwharmonogram prac na rok 2009. Będziemy dą- szoplanową rolę w działaniach na rzecz zażeżyć do konsolidacji wyników, jakie osiągnęliśmy
gnania kryzysu finansowego i przezwyciężenia
w ciągu ostatnich czterech lat, koncentrując się
recesji gospodarczej. Na arenie międzynarodona przynoszeniu konkretnych korzyści obywa- wej przed Komisją także różnorodne wyzwania
telom i przedsiębiorstwom europejskim. Komi- – od wsparcia odbudowy Gruzji po wysiłki resja określi priorytety swoich działań, aby podjąć
formatorskie w celu dostosowania stosunków
odpowiednie kroki w dobie kryzysu finansowe- transatlantyckich do nowej administracji.

Uczyć się przez całe życie
4 listopada podczas konferencji w Komite- nymi czy wspólnych problemów edukacji szkolcie Regionów, Komisja Europejska ogłosiła pro- nej. Partnerstwa mogą zawierać szeroki wachlarz
gram Comenius Regio - nowe działanie w ra- działań, takich jak spotkania robocze wszystkich
mach Programu „Uczenie się przez całe życie”. partnerów, wymiana pracowników zaangażowaPartnerstwa w ramach Comenius Regio będą
nych w edukację szkolną, badania, studia przypromować współpracę pomiędzy władzami lo- padków; wymiana doświadczeń i najlepszych
kalnymi i regionalnymi, szkołami i innymi orga- praktyk; konferencje, seminaria, warsztaty czy
nizacjami oświatowymi w Europie. Roczny bu- letnie szkoły.
dżet programu to 16 milionów euro.
W Comenius Regio mogą brać udział jedCelem Comenius Regio jest wzmacnianie
nostki samorządu terytorialnego na poziomie
europejskiego wymiaru edukacji poprzez pro- gminy, powiatu oraz województwa we współmowanie współpracy między lokalnymi i regio- pracy z co najmniej jedną szkołą uprawnioną
nalnymi władzami oświatowymi w Europie, re- do udziału w programie oraz co najmniej jedalizacja celów programu Comenius, a w kon- ną instytucją czy organizacją działającą w dasekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla
nym regionie w obszarze edukacji. Jak przewiuczniów. Partnerstwa w ramach programu dają
duje Komisja Europejska, działaniami Comenius
możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany
Regio objętych zostanie około 500 regionów.
najlepszych praktyk, rozwijania struktur współ- Średni koszt projektu szacuje się na ok. 30 000 –
pracy międzynarodowej, w tym przygranicznej. – 40 000 euro, a jego czas trwania na 2 lata. TerTematyka projektów Comenius Regio może
min składania wniosków aplikacyjnych mija 20
dotyczyć zarządzania szkołą, lepszej intergracji
lutego 2009 roku.
uczniów o różnym pochodzeniu, organizacji
Więcej informacji na stronie www.ec.europa.
edukacji, współpracy szkół z partnerami lokal- eu/education/comenius.
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 orozmawiajmy
P
o blogach

Blogi internetowe wnoszą ważny wkład
w pluralizm mediów i są coraz częściej wykorzystywane zarówno przez osoby zawodowo związane z mediami, jak i osoby prywatne. Posłowie
proponują otwartą dyskusję na temat statusu
blogów internetowych. W tym punkcie przyjęta
rezolucja różni się od propozycji Komisji Kultury
i Edukacji, która zakładała wyjaśnienie statusu
internetowych blogów oraz stron opartych na
treściach tworzonych przez użytkowników, tak
aby blogi podlegały podobnym przepisom, jakie stosuje się wobec innych publikacji.

 arlament broni
P
pluralizmu mediów

Posłowie przyjęli rezolucję, w której
wzywają do ochrony pluralizmu mediów
i do zapewnienia wszystkim obywatelom UE
dostępu do swobodnych i zróżnicowanych
środków masowego przekazu. Parlament zachęca do stworzenia karty wolności mediów
w celu zagwarantowania wolności wypowiedzi oraz do dyskusji nad statusem blogów internetowych. Zwraca uwagę, że w pogoni za
zyskiem media mogą zatracić zdolność pełnienia roli „stróża demokracji”. Rezolucja Parlamentu Europejskiego złożona przez grupy
PSE, ALDE i Zielonych jest zmodyfikowaną wersją sprawozdania posłanki Marianne
Mikko i Komisji Kultury i Edukacji. Parlament
podkreśla potrzebę zapewnienia przez władze UE i państw członkowskich niezależności dziennikarskiej i wydawniczej poprzez
tworzenie i jednolite stosowanie statutów
redakcyjnych uniemożliwiających właścicielom, udziałowcom lub podmiotom zewnętrznym, takim jak rządy, ingerowanie
w treści informacyjne.

MAZ

klimat

Zbigniew W. Kundzewicz

Przed szczytem
klimatycznym
Kończy się rok 2008. Choć w lecie nie
padły rekordy upałów, ten rok też należy
zaliczyć do bardzo ciepłych. Globalnie będzie to najprawdopodobniej jeden z 10 najcieplejszych lat w historii obserwacji (od
1850 r.). W Polsce w żadnym z ostatnich 31
miesięcy temperatura średnia nie spadła do
kategorii poniżej normy. Żaden miesiąc nie
był choćby „lekko chłodny”. Jeśli nawet któryś miesiąc wydaje się nam chłodniejszy, to
tylko złudzenie, bo już przyzwyczailiśmy się
do cieplejszego klimatu.
To, że klimat się ociepla, nie ulega wątpliwości. W chwili obecnej istnieje tylko jeden poważny sposób wyjaśnienia zachodzącego wzrostu temperatur, w oparciu
o obserwację wzrostu stężenia gazów
cieplarnianych w atmosferze. Efekt cieplarniany polega na tym, że atmosfera
ziemska, zawierająca gazy cieplarniane,
przykrywa naszą planetę „dachem”, którego działanie przypomina szklany dach
cieplarni. Znaczący wzrost ilości wprowadzonego przez człowieka do atmosfery dwutlenku węgla oraz usuwanie roślinności, która wiąże dwutlenek węgla, można interpretować jako „pogrubienie” dachu planetarnej szklarni, co prowadzi do
ocieplenia klimatu. Jeśli globalne ocieplenie będzie umiarkowane i nie przekroczy
2 °C, zagregowane światowe efekty zmian
klimatu mogą być pozytywne. Istotna jest
jednak nierównomierność rozkładu – niektóre obszary stracą, inne zyskają. Kraje
rozwinięte, zwłaszcza położone w średnich i wysokich szerokościach geograficznych, mogą skorzystać z lekkiego ocieplenia. Jednak już małe ocieplenie przyniesie
straty w większości krajów rozwijających
się. Czym wyższy wzrost temperatury (i intensywność efektów towarzyszących), tym
straty będą bardziej dotkliwe.
Systemami i sektorami o szczególnej
wrażliwości na zmiany klimatu są: niektóre ekosystemy (lądowe: górskie i północne,
nadmorskie; i oceaniczne, w tym rafy koralowe); zasoby wodne w suchych obszarach

zwrotnikowych i podzwrotnikowych (np.
basen Morza Śródziemnego), rolnictwo na
obszarach o niskich szerokościach geograficznych oraz zdrowie ludzkie na obszarach
o niskiej zdolności do adaptacji. Natomiast
szczególne wrażliwymi regionami są: Arktyka, Afryka, nisko położone obszary nadmorskie i wyspy oraz delty wielkich rzek w Azji
i Afryce.
Tendencja globalnego ocieplenia wydaje się przesądzona co najmniej przez kilkadziesiąt lat, bez względu na to, jakie kroki
w kierunku ochrony klimatu zostaną podjęte przez ludzkość. Jednak poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprzez
zwiększenie ich wiązania można zmniejszyć
wielkość przyszłych zmian klimatu. Wielu
niekorzystnych konsekwencji można uniknąć, osłabić je, czy też opóźnić poprzez prowadzenie skutecznej polityki przeciwdziałania ociepleniu. Jeśli ocieplenia nie uda się
ograniczyć, adaptacja do niekorzystnych
skutków zmian klimatu może być bardzo
trudna.
O wielkiej wadze, jaką społeczność międzynarodowa przypisuje zmianom klimatu,
ich konsekwencjom oraz możliwościom
przeciwdziałania zmianom i adaptacji do
ich skutków, świadczy spodziewana liczba uczestników (rzędu 10 tysięcy) poznańskiego szczytu klimatycznego. Organizatorem Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych,
COP 14, która odbywa się w dniach 1-12
grudnia 2008 r. w Poznaniu, jest Sekretariat Konwencji (umiejscowiony w Bonn),
a gospodarzem z ramienia rządu Rzeczpospolitej Polskiej - Ministerstwo Środowiska.
Wsparcia lokalnego udziela Urząd Miasta
Poznania. Szczyt poznański jest zasadniczym forum dyskusji politycznej nad przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Spodziewany jest udział ponad 190 delegacji rządowych, na ogół kierowanych przez ministrów.
Konferencja powinna zbliżyć (na razie bardzo oddalone) stanowiska Stron Konwencji w kwestii sformułowania długofalowej

strategii współpracy oraz ustalenia konkretnych działań ograniczających globalne
zmiany klimatu. Oczekuje się też przygotowania opcji dotyczących zobowiązań dla
krajów rozwijających się. W Poznaniu przewiduje się zakończenie procesu przeglądu
wdrażania Protokółu z Kioto, a w szczególności analizę wykonania przez kraje uprzemysłowione zobowiązań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i zobowiązań finansowych.
Ponieważ rozbieżności stanowisk między stronami są bardzo duże, uzyskanie zadowalającego porozumienia nie wydaje się
jeszcze możliwe. Na dodatek można obawiać się pasywnego udziału USA, bo konferencja odbywa się w czasie zmiany waszyngtońskiej administracji. Jeśli consensus
nie będzie możliwy do osiągnięcia w Poznaniu, próby uzgodnień będą kontynuowane. Byłoby sukcesem, gdyby w wyniku
poznańskiej konferencji stanowiska uległy
znaczącemu zbliżeniu. Pojawiłaby się wtedy
większa szansa, że podczas następnej konferencji, COP 15 w Kopenhadze w końcu
roku 2009, dojdzie do konkretnych ustaleń.
Optymiści twierdzą, że jest to możliwe. Pesymiści mają inne zdanie.
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 r. współpracownik IPPC (Międzynarodowej Komisji Zmian Klimatu), organizacji, która w
październiku 2007 r. 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.
300260 publikacji naukowych. Otrzymał
szereg wyróżnień i nagród, w tym prestiżową Nagrodę Wielkiej Pieczęci Miasta
Poznania, wraz z prof. Piotrem Tryjanowskim.
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ekologia

Joanna Ciechanowska-Barnuś

Po pierwsze edukacja!
Spacer po jesiennym parku czy lesie
przynosi smutną refleksję nad skutecznością edukacji. Porządek w lasach zaczyna
się od porządku w głowach – o tym nikogo przekonywać nie trzeba. Wydawałoby
się, że powszechna oświata, w której treści
związane z ochroną środowiska wpisano
na wielu poziomach, powinna gwarantować czyste lasy.
W podstawach programowych – dokumencie określającym, czego należy się
na danym etapie nauczyć – zapisano jako
obowiązkowe stosowne treści, nauczyciele systematycznie zdobywają niezbędną
wiedzę i doskonalą umiejętności skutecznego uczenia innych, uczniowie poznają
problemy ochrony środowiska, by później
świadomie postępować. Wszystko gra? Prawie! I podobnie jak w popularnej reklamie
– „prawie” robi różnicę. Sterty śmieci w lasach, parkach, rowach to jeden z wielu dowodów w sprawie.
Największy kłopot z nauczaniem treści związanych z ochroną środowiska polega na słabych efektach w zakresie wykształcenia określonych zachowań. Człowiek bowiem ma nie tylko wiedzieć, jak
i dlaczego chronić środowisko, ale przede
wszystkim powinien zdobytą wiedzę stosować w praktyce. Tymczasem efekty podejmowanych działań edukacyjnych są ciągle niezadowalające. Mimo wielu lat pracy
nad popularyzowaniem segregacji odpadów lub świadomym kupowaniem nadal
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w niewielu gospodarstwach stosuje się to
w praktyce. Powszechne jest spalanie śmieci w domowych piecach, nagminne wywożenie ich do lasu itd.
Aby to zmienić, trzeba zintensyfikować
aktywność w docieraniu do osób, których
system edukacji nie obejmuje, trzeba przygotowywać lokalne programy informacyjne i edukacyjne, uświadamiając gospodarzom gminy i mieszkańcom, że ochrona środowiska, zarówno w skali makro
i mikro, to wspólna sprawa. Trzeba także
wspierać merytorycznie lokalne społecz-

ności w tworzeniu projektów edukacyjnych nakierowanych na poprawę świadomości obywateli – wszystkich: dużych
i małych!
Dla wykształcenia i popularyzacji oczekiwanych zachowań potrzebne są rozmaite
działania edukacyjne – atrakcyjne w formie,
dostępne, poprawne merytorycznie, systematyczne. W tym celu muszą powstawać
instytucje, które działając poza systemem
edukacji, będą go istotnie wspierały, odpo-

wiadając na rosnące społeczne zapotrzebowanie.
W styczniu 2009 r. spółka „Remondis
Sanitech Poznań” powoła „Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju”. Remondis Sanitech Poznań – jak chyba żadna inna firma – doświadcza skutków
niskiego poziomu świadomości obywateli. To, co wstydliwe ukrywamy sami przed
sobą i to widać jak na dłoni. Stąd pomysł
powołania Centrum i systematycznego inicjowania projektów edukacyjnych popularyzujących segregację odpadów i recykling,
kształtujących świadomych konsumentów,
oraz innych działań służących ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Aktywność tej placówki skierowana będzie
do różnych grup odbiorców – od uczniów
najmłodszych klas po współpracę ze studentami, nauczycielami, urzędnikami, pracownikami różnych przedsiębiorstw i lokalną społecznością. Koncepcja programowa
zakłada także współpracę z różnymi instytucjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń, pomysłów lub realizowania wspólnych przedsięwzięć.
Centrum znalazło swoje miejsce w odremontowanych budynkach na terenie
sortowni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu.
Znajdują się tam sale do zajęć warsztatowych i niezbędne zaplecze.
Joanna Ciechanowska-Barnuś jest pełnomocnikiem ds. Edukacji Remondis

dla ochrony środowiska

Znaczenie edukacji ekologicznej

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

dłowej – tzw. protokołu z Kioto – nie podpisały
państwa, które są największymi światowymi emitentami CO2: USA, Chiny, Japonia i Indie. Wysiłek
Europy, polegający na 20% ograniczeniu emisji
w krajach członkowskich, może doprowadzić do
obniżenia światowej emisji CO2 o ok. 4%.
Teraz jesteśmy w środku ekologicznego problemu, na którym można oprzeć edukację ekologiczną. Jak na dłoni widać, co w edukacji ekologicznej ważne: znaczenie solidarności, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, konflikt interesów między dniem dzisiejszym i przyszłym, koszt
odpowiedzialności, znaczenie podejmowanych
decyzji politycznych dla życia statystycznego
obywatela. Wyraźnie dostrzegamy, że edukacja
ekologiczna bardziej niż z żywą przyrodą wiąże
się z obywatelskością.
Bo wracając do problemu węgla, jak powinien postąpić człowiek? Co z tego, jeśli ograniczymy emisję, skoro w wyniku tego działania znacząco wzrosną ceny i żeby oszczędzić, będziemy
kupowali tanie towary z Chin? Tym samym, działając na rzecz ekologii, wzmacniamy gospodarczo
tych, którzy środowisku szkodzą najbardziej!
W ochronie środowiska nie ma działań jednoznacznie złych i dobrych; o ich wartości decyduje bilans zysków i strat. Widać z tego wyraźnie,

ekologia

Wbrew nazwie edukacja ekologiczna nie jest
kształceniem o ekologii. Ekologia jako nauka zajmuje się relacjami między ekosystemami i wewnątrz ekosystemów, analizuje przepływ energii
i materii w przyrodzie. Analiza bilansu energetycznego to rdzeń ekologii. Edukacja ekologiczna
zaś to raczej kształcenie o tym, jak chronić przyrodę.
Środowisko naturalne ma charakter globalny. Podobnie większość problemów środowiskowych występuje bez związku z granicami państw,
chociaż w powiązaniu z ich polityką gospodarczą
i społeczną. Te dwie cechy środowiska wpływają na treści edukacji ekologicznej, która staje się
interdyscyplinarna i polega na identyfikowaniu
i analizowaniu problemów, rozwiązywaniu ich
przy współudziale ekspertów, a nie na nauce gotowych skryptów.
Przyjrzyjmy się temu na przykładzie problemu globalnego ocieplenia.
Jest ono wywołane głównie przez zwiększoną emisję CO2. Odpowiedzialnością za to zwiększenie obarcza się człowieka. Zwykle poznajemy
uproszczoną wizję tego problemu: człowiek emituje CO2 w czasie produkcji energii, która wymaga spalania materii organicznej: paliw kopalnych,
węgla, gazu. Aby ratować środowisko, należy
ograniczyć emisję CO2.
Unia Europejska, chcąc
wdrożyć tę tezę w życie,
wprowadziła mechanizm tzw.
limitów emisji CO2. Kto emituje, musi płacić za nadwyżki
w stosunku do przyznanych
przez polityków limitów. To
ogromne wyzwanie, bo oznacza zwiększone koszty produkcji, związane z zaangażowaniem nowych technologii. Ochrona środowiska jest
kosztowana.
Dla Polski jest to wyzwanie szczególnie poważne, ponieważ 95% produkcji naszej
energii opiera się na spalaniu kopalin, a więc powoduje wysoką emisją CO2. Jeśli do obecnych
kosztów produkcji energii dodamy koszty emisji,
jej cena wzrośnie min. o 100%. Konsekwencją będzie znaczący wzrost cen towarów. W krajach zachodnich produkcja energii elektrycznej odbywa
się głównie w elektrowniach jądrowych, wiatrowych lub słonecznych; ich krajowa emisja CO2 jest
więc znacznie niższa niż w Polsce. Z tego wynika, że ekologiczne zobowiązanie Europy ma różne skutki dla poszczególnych krajów.
Wątpliwości wokół tego proekologicznego działania jest więcej. Rodzi się pytanie, jakie
znaczenie ma wysiłek Europy, kiedy umowy źró-

że edukacja ekologiczna nie może służyć wskazywaniu gotowych rozwiązań, przekazywaniu
gotowych ocen. Istotą tej edukacji jest umiejętność analizy problemu i podejmowania decyzji,
wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz
korzystania z wiedzy ekspertów; umiejętność
krytycznej oceny działań w kontekście globalnym, projektowania różnych scenariuszy rozwiązań i szacowania ich skutków. To edukacja o tym,
jak przygotować bilans środowiskowych zysków
i strat.
Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest biologiem, posłanką na Sejm RP
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Problemy
z wodą

Piotr Kowalczak

Nie jestem zwolennikiem teorii, jakoby obecne ocieplenie klimatu było powodowane przez oddziaływanie gazów
cieplarnianych. Nie jestem też klimatologiem, a więc klimat i jego zmienność nie
stanowi przedmiotu moich badań. Zresztą obawiam się, że temat jest trudny dla
większości klimatologów ze względu na
brak danych. Konwencjonalne narzędzia klimatologii oraz zbyt krótkie ciągi
obserwacyjno-pomiarowe w meteorologii nie stanowią źródła wystarczającej
wiedzy do tego typu badań, stąd pomoc
paleoklimatologii i innych gałęzi wiedzy
pozwalających wydłużyć okres informacji o klimacie Ziemi w przeszłości. To właśnie wątpliwości – podstawowa cecha badacza – spowodowały podział (nie tylko)
naukowców na dwie grupy. Pierwsza to
zwolennicy tezy o wpływie gazów w cieplarnianych na zamiany klimatu na Ziemi,
zgrupowani wokół IPCC. Druga to sceptycy bez centrum, chociaż można tu wymienić organizowanie akcji zbierania podpisów pod listami protestującymi przeciwko jednostronnemu traktowaniu zagadnienia. Największym – znanym mi – wydarzeniem było podpisanie tzw. listu oregońskiego przez 19000 ludzi, w tym wiele znakomitości ze świata klimatologii.
Osobiście uległem problemowi ocieplenia klimatu ze względu na niezaprzeczalne fakty zmian w naszym środowisku
powodowanych zmianami temperatury.
Bez względu na przyczyny zmiany te następują i musimy podejmować działania
mające na celu minimalizowanie strat nimi
powodowanych. Na razie podstawą podejmowanych działań są prognozy, i to otrzymywane z IPCC, ale brak drugiego źródła
informacji o prognozowanych zmianach –
opartego na tezie o naturalnej zmienności
klimatu. Najważniejsza i najbardziej oczekiwana informacja z tego zakresu dotyczy
terminu końca zmian i aktualnej prędkości
i zakresu tego procesu.

Problemy mają charakter globalny, np.
podnoszenie się poziomu mórz i oceanów,
i trudno nie zastanawiać się nad sposobami zmniejszenia skutków tego zjawiska,
skoro nie tylko zagrażają wielkim miastom,
np. Manhattan wznosi się zaledwie o jeden metr wyżej ponad średni wysoki stan.
Zagrożone zalaniem jest większość wysppaństw położonych na Oceanie Indyjskim
i Pacyfiku. A przecież wyższy stan wody
to nie tylko możliwość zalania, ale również
wyższa woda dla sztormów. W tym roku
na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ prezydent Tuvalu prosił społeczność międzynarodową o dostrzeżenie tego problemu. Nie
są to wielkie liczby mieszkańców, ale gdy
nastąpi konieczność ewakuacji, być może
staniemy przed koniecznością przeprowadzenia największej w historii ludzkości akcji
wymagającej wielkiego zaplecza logistycznego, wielkich kosztów i rozwiązania nieznanych dotąd problemów.
A już obecnie odczuwalny jest problem z zaopatrzeniem ludności w wodę
związany z topnieniem lodowców górskich. Już wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę miast zasilanych przez
rzeki spływające z Andów, ale największy – wynikający z tej przyczyny – jeszcze przed nami. Za piętnaście – dwadzieścia lat, zgodnie z prognozami, wyczerpie
się w znacznej ilości woda zgromadzona
w lodowcach Himalajów. Siedem wielkich rzek biorących początek w Himalajach przestanie z dotychczasową regularnością i wielkością zasilać około 40% ludności świata. Wielkie deficyty, szczególnie
w okresie letnim, zagrożą ludności miast
i rolnictwu, spadnie produkcja energii
elektrycznej z elektrowni wodnych.
Zmiany generalnie przebiegać będą
według zasady, że tam gdzie wody jest
mało, będzie jej jeszcze mniej. Spowoduje to, że kraje subsaharyjskiej Afryki będą
nawiedzane przez coraz to częstsze susze,
a co za tym idzie fale głodu i chorób. Takie

braki wody mogą prowadzić do masowej
migracji.
Zmiany klimatu są odczuwalne także
w Polsce. Ich wynikiem jest występowanie
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.
Można się tylko spodziewać, że na skutek
tego procesu wichury, huragany, powodzie,
a przede wszystkim susze będą występowały w naszym kraju jeszcze częściej. Niemniej jednak można dostrzec także pozytywne aspekty zmian klimatu. Podwyższone temperatury to przedłużony okres wegetacji, który daje duże szanse dla rozwoju rolnictwa. Pozytywnie można także patrzeć w przyszłość polskiej turystyki, która
za sprawą naszych pięknych jezior i złotych
bałtyckich plaż może stać się konkurencją
dla krajów śródziemnomorskich, w których
robi się wręcz za ciepło. Dlatego też niezależnie od tego, jakie są przyczyny zmian klimatu w Polsce i na świecie, trzeba zwracać
uwagę na pozytywne aspekty tego procesu
i umiejętnie je wykorzystać.

Dr hab. inż. Piotr Kowalczak - pracownik naukowy Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Jest m.in. członkiem
Grupy Roboczej „Woda i Klimat” Komisji Hydrologii WMO ONZ, Komisji Agrometeorologii WMO ONZ. Należy
����������������������������
do kolegium redakcyjnego International Journal of Hydrological Researches (IJHR) – Princeton University (USA).
Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. Napisał ok. 300 prac badawczych,
m.in. z dziedziny gospodarki wodnej i hydrologii. Jest autorem wielu książek, m.in. Konflikty o wodę, Zmiany klimatu i ich skutki (wspólnie
z prof. Z. Kundzewiczem), Zagrożenia związane
z deficytem wody.

13

Dlaczego warto?
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Domy podcieniowe w Rakoniewicach
Arcaded houses in Rakoniewice
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Wóz Drzymały w Drzymałowie
Drzymała’s wagon in Drzymałów

Rakoniewice to też czyste powietrze
Z Józefem Jerzym Sieradzanem,
Burmistrzem Szamotuł, rozma- – lasy zajmują prawie 40% obszaru gminy.
To jezioro w Kuźnicy Zbąskiej. Do Rakoniewia Merkuriusz
wic warto nie tylko przyjechać, ale warto tu
Położone w południo- zamieszkać, pobudować swoją firmę, swój
wo-zachodniej części Wielko- dom – po prostu warto z Rakoniewicami
polski Rakoniewice są miejscem związać się na dłużej.
chętnie odwiedzanym przez tuJaki rodzaj działalności gosporystów. Panie Burmistrzu, dla- darczej dominuje w Rakoniewicach? Na
czego warto tutaj przyjeżdżać?
jakie ułatwienia mogą liczyć firmy chcąTo prawda, bo Rakoniewce to ce tu zainwestować?
przepiękne miasteczko z wieloW Rakoniewicach w ostatnim czasie
ma atrakcjami turystycznymi. Na- zainwestowało sporo różnorodnych firm.
szą perłą jest jedyne w zachod- Produkowane są tu znane głównie za oceniej części Polski Wielkopolskie anem (w USA) ozdoby choinkowe, mamy
Muzeum Pożarnictwa. Istnieje od duże magazyny logistyczne, produkuje się
1974 roku. Mieści się w zborze znicze, meble, urządzenia związane z hoewangelickim z 1763 roku i in- dowlą koni i hipiką.
nych budynkach. W Muzeum znajMożna kupić obrabiarki do drewduje się ponad 4 tysiące ekspona- na, wynająć krajowy i międzynarodowy
tów i ciągle przybywa nowych.
transport, skorzystać z szerokiej gamy
To także bardzo ciekawa pra- usług medycznych, dobrze się najeść
cownia przyrodnicza Pana Albi- i przenocować. Dominującym rodzajem
na Łąckiego, domy podcieniowe działalności jest jednak przetwórstwo
z XVIII wieku, Pałac Czarneckich, rolno-spożywcze i uprawa pieczarek
piękny Kościół Parafialny, a w Ro- oraz szparagów. Pieczarki pod przeróżnystarzewie stojący na środku drogi mi postaciami, a także wyroby z drobiu,
barokowy ratusz z 1768 roku. To wieprzowiny oraz warzywa i runo leśne
też corocznie obchodzone z wie- z rakoniewickich firm znane są chyba na
loma atrakcjami święta: 1 maja – całym świecie.
Dzień Otwarty Muzeum, 2 maja –
Na co mogą liczyć inwestorzy?
Dzień Europy, 3 maja – biegi uliczInwestorom zapewniamy wspaniałe
ne o ponad 30-letniej tradycji, warunki do realizacji swoich przedsięwzięć.
a w ostatni weekend sierpnia Dni Mogą u nas liczyć na: tanie (z pełną infraRakoniewic.
strukturą) grunty przy drodze krajowej nr

32 Poznań-Zielona Góra, jak i działki pod
budowę domów, tanie usługi komunalne
(woda, kanalizacja), bardzo niskie podatki,
pomoc w szybkim załatwianiu wszelkich
formalności związanych z pozwoleniem
na budowę oraz uruchomieniem zakładu,
5-letnie zwolnienia z podatku.
Z pewnością ważne dla prawidłowego rozwoju miasta i gminy są
działania proekologiczne. Co już udało
się Państwu w tej mierze uczynić?
Tak, jak wspomniałem, lasy stanowią
40% powierzchni gminy – to duży skarb natury, dlatego nigdy nie zaniedbaliśmy ekologii. Mamy zwodociągowane wszystkie
miejscowości, 50% mieszkańców korzysta
z kanalizacji, 60% z gazu ziemnego. Dysponujemy nowoczesnym składowiskiem
odpadów, których segregacja odbywa się
u źródła (każdy w domu ma różnokolorowe worki), budujemy ścieżki rowerowe.
Jako ciekawostkę dodam, że jedna z naszych szkół jest ogrzewana ciepłem z ziemi – geotermicznie i przez baterie słoneczne, cała gmina jest oświetlona energooszczędnymi lampami.
Czy nieodległa granica zachodnia ma lub może mieć realny wpływ
na życie miasta i regionu?
Ma, i to bardzo duży. Większość naszych firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym i nie tylko dostarcza swoje produkty na rynki zachodnie. Mamy także dobrze rozwiniętą długoletnią współpracę zagraniczną z gminami

It’s worth your while

wywiad

Rakoniewice

Interview with Józef Jerzy Sieradzan, the Mayor of Szamotuły, conducted
by Merkuriusz

Kościół poewangelicki w Rakoniewicach
A Post-Evangelical church in Rakoniewice

z Holandii od 1986 roku, Niemiec, Danii,
a ostatnio od 5 lat z bardzo ciekawie położonymi powiatami (rejonami) na wschodzie: Litwa – Sirvintos 25 km od Wilna, Rosja – Szczełkowo 25 km od Moskwy i Ukraina – Rejon Charkowski.
Nasze firmy i ci, co u nas zainwestują,
mają ułatwiony kontakt z partnerami z zachodu i wschodu.
Z czego Burmistrz Rakoniewic może być szczególnie dumny, z racji urzędu, jak i jako mieszkaniec Rakoniewic?
To trudne pytanie, wymagające refleksji. Myślę, że najważniejsze to dobra współpraca z mieszkańcami, Radą, instytucjami
i urzędami Powiatu, Województwa itp., ale
także i to, że urzędnicy służą ludziom radą
i pomocą, że w urzędzie w Rakoniewicach
można porozumieć się w języku angielskim,
niemieckim, rosyjskim, ukraińskim a niedługo może i w hiszpańskim, włoskim czy
francuskim.
Rakoniewice dawniej nazywały się
Freistad – nigdy nie miały murów obronnych i chciałbym, by były dalej przykładem
otwartości. Za tę otwartość, za łamanie barier Rada Europy wyróŜniła Rakoniewice w
1996 r. Honorowym Dyplomem, dwa lata
później Honorową Flagą, a w 2006 r. Honorową Plakietą. Rakoniewice są chyba najmniejszym europejskim miastem tak uhonorowanym przez Radę Europy. Zapraszam
do Rakoniewic i na www.rakoniewice.pl

Located in the south-west of
Wielkopolska, Rakoniewice has gained tremendous popularity with tourists. Mr. Mayor, why would you say this town is worth visiting?
Rakoniewce is indeed a gorgeous town with
great many tourist attractions. One of the most
valued of these is the Wielkopolska Museum of
Firefighting on the west end of town. Established
in 1974, the Museum is housed in a 1763 Evangelical Church and several other buildings. Its
continuously growing collections have exceeded four thousand items.
Other noteworthy sights include Albin
Lacki’s fascinating natural sciences workshop,
rows of 18 th-century arcaded houses, the
Czarnecki Palace, the stunning Parish Church,
and a 1768 Baroque City Hall set in the middle
of a Rostarzewo road. A number of events
accompany the yearly celebrations of holidays
such as May 1 with its free museum admissions,
May 2 celebrated as Europe Day and May 3 with
its street running race tradition that goes back
more than three decades. The key holidays
include Rakoniewice Days held on the last
weekend of August.
The Municipality boasts its clean air as forests
account for nearly 40% of its total area. The Region is known for a lake near the town of Kuźnica
Zbąska. Rakoniewice is not just worth visiting, it
is a place to settle down, set up a business and
build a house, a place to be for the long run.
What business sector dominates
Rakoniewice’s local economy? What support
is available to investors?
A number of diverse companies have recently brought their business to Rakoniewice.
The town is home to a manufacturer of Christmas tree decorations destined mainly for the
US market, a large logistical storage operator,
a maker of tombstone candles, a furniture plant
and a producer of horse breeding and riding
equipment and accessories.
The local wares and services include woodworking machines, domestic and international
carriage, a wide range of medical services, good
restaurants and comfortable accommodations.
The predominant sectors are food processing
and mushroom and asparagus growing. The local mushrooms available in various forms, poultry and pork products, vegetables and forest underbrush goods must be known all around the
world.
What kind of support can investors expect?
Investors will find a perfect setting in
which to pursue their projects. They can expect:
inexpensive land (with all infrastructure), including residential lots, along National Road 32 linking Poznań and Zielona Góra, affordable utilities
(water, sewage), very low taxes, assistance in the
expeditious completion of formal requirements
such as obtaining building permits and all per-

missions needed to open a plant and a 5-year
tax exemption.
Without a doubt, environmental
protection is key to the growth of a town and
a municipality. What are your accomplishments in this field?
As mentioned earlier, forests make up 40% of
the municipality’s area – they are a natural treasure, which is why we have never neglected caring
for the environment. All of our towns are linked
to a water supply network, 50% of the residents
use a sewage system, 60% have access to natural
gas installations. We take pride in our state-of-theart landfill with an at-source waste separation system (relying on color-coded bags placed in every
home), we are also building bicycle paths.
As a point of interest, one of our schools
is heated geothermically and with solar panels,
the whole municipality uses energy-saving street
lighting.
Can the proximity of the Western
state border affect the life of the town and
the region? And if so, does it impact it today?
Its impact is quite pronounced. Most of our
local food processors sell their goods across the
Western border. We have maintained a strong
relationship with Dutch counterparts since 1986,
the same can be said for municipalities in Germany and Denmark. In the last five years, we have
worked closely with counties located interestingly in the East – these include Sirvintos in Lithuania 25 km outside of Vilnius, Shtchelkovo in Russia set 25 km from Moscow and the Charkov Region in Ukraine.
Our companies and investors are in an excellent position to contact partners in both the
West and the East.
What makes you particularly
proud as the Mayor of Rakoniewice and a resident of this town?
A tough question that cannot be answered
without reflection. Firstly, I think, I should mention the excellent way in which we have been
able to work with the local community, the Town
Board and various County, Regional and other
institutions and authorities, the fact that our officials have provided the people with advice and
support and that Rakoniewice offices now communicate in English, German, Russian, Ukrainian
with, we hope, Spanish, Italian and French soon
to be added.
Rakoniewice, whose former name is �����
Freistadt, the Free City, has never been surrounded
by fortified walls, I’d like it to serve as an example of openness. For achievements in overcoming barriers, the Council of Europe distinguished
it with an honorary diploma in 1996, an honorary flag in 1998 and an honorary plaque in 2006.
Rakoniewice may well be Europe’s smallest town
holding such distinctions.
You are most welcome to visit the town or its
website at www.rakoniewice.pl
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Poznański
Poznański
Tydzień
Tydzień
Romana
Romana
Wilhelmiego
Wilhelmiego
Kazimierz Brzezicki

Scena na Piętrze

– To miała być kameralna uroczystość
upamiętnienia postaci wybitnego poznaniaka, wielkiego formatu artysty, odtwórcy wybitnych ról teatralnych i filmowych – mówi
Romuald Grząślewicz, dyrektor „Sceny na
Piętrze” – a zamieniła się we wspaniałą ceremonię, której nadano wielką oprawę. Mógł ją
zresztą obejrzeć, dzięki relacjom telewizyjnym,
cały kraj. 3 listopada 2008 roku przy wejściu
do teatru „Scena na Piętrze” przy ulicy Masztalarskiej w Poznaniu, w 17 rocznicę śmierci,
odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Romana Wilhelmiego. Były setki ludzi, poznaniacy,
znajomi, przyjaciele, wśród nich Grażyna
Barszczewska, Damian Damięcki i Zdzisław
Wardejn.
– Przedziwna to zresztą sprawa – kontynuuje dyrektor „Sceny na Piętrze”. – Przez
16 lat pamięć o Romku zachowali tylko jego
najbliżsi, koledzy i przyjaciele, no i widzowie,
którzy dzięki telewizyjnym powtórkom mogli naocznie przekonać się, jakim talentem
aktorskim dysponował Romek. Dzięki niemu
Nikodem Dyzma chyba już na zawsze będzie
mieć twarz Romana Wilhelmiego, tak samo
zresztą jak dozorca Anioł z serialu telewizyjnego „Alternatywy 4” czy Fornalski z „Zaklętych rewirów”. Wielu bywalców „Sceny na Piętrze” przychodziło tu także dlatego, że mogli
naocznie przekonać się, jak gra na scenie Roman Wilhelmi, a był on aktorem wybitnym.
I oto rok temu przyszedł do mnie Rafał Pogrzebny, obecnie dziennikarz PAP-a, a poprzednio Radia „Merkury” i podzielił się pomysłem, aby upamiętnić Romka Wilhelmie-
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go. Zarówno Fundacja „Sceny na Piętrze” jak go aktora: „Zaklęte rewiry”, „Ćma”, „Dzieje
i jej Rada Programowa pomysł zaaprobowa- grzechu”, a w Cinema City Kinepolis odbył
ły, a w wyniku wielu rozmów powstała kon- się pokaz non-stop serialu „Alternatywy 4”.
cepcja ufundowania tablicy pamiątkowej. Po- Z okazji „Dni Wihelmiego” Poczta Polska
czątkowo w grę wchodziła jedna z trzech ka- wydała okolicznościową kartkę pocztową,
mienic, gdzie mieszkała rodzina Wilhelmich; „Polska – Głos Wielkopolski” wydrukowała
na Wildzie, tam gdzie się urodził 6 czerwca specjalny 4-stronicowy dodatek, a na an1936 roku, na Łazarzu, gdzie mieszkał po tenie TVP Kultura wyemitowano blok prowojnie, i secesyjna kamienica przy ulicy Ro- gramowy poświęcony poznańskiemu arosevelta, gdzie w końcu rodzina Wilhelmich tyście. W księgarni „Jedynka” Marcin Rychosiadła na stałe. Osobiście podobała mi się cik, autor biografii Wilhelmiego „I tak będę
najbardziej koncepcja wmurowania tablicy wielki”, podpisywał swoją książkę, natow kamienicę przy Roosevelta; blisko Teatru miast w Muzeum Broni Pancernej na GoNowego i Zaułku Krysi Feldman. Współwła- lęcinie wyeksponowano czołg T-34, zwany
ściciel domu nawet wyraził zgodę na zamon- „Rudy”, w którym w serialu „Czterej pancertowanie tablicy, ale liczył, że miasto na swój ni i pies” Roman Wilhelmi, czyli porucznik
koszt odnowi zniszczoną elewację... W koń- Olgierd, dowodził swoją załogą. Zresztą
cu stanęło na tym, że najodpowiedniejszym delegacja „pancerniaków” z żołnierzem
miejscem będzie front teatru „Sceny na Pię- w mundurze z epoki, z charakterystycztrze”, to tylko tutaj w Poznaniu występował nym hełmofon, też była na uroczystości.
on na zawodowej scenie. Tutaj grał swoją
„Scena na Piętrze” to jedyny w Poznaniu
ostatnią teatralną rolę.
teatr, w którym występował Roman WilhelWmurowanie tablicy ku czci Romana mi. W latach 1983-1991 grał w trzech sztuWilhelmiego rozpoczęły „Dni Romana Wil- kach: z Grażyną Barszczewską w spektaklu
helmiego w Poznaniu” pod patronatem „Dwoje na huśtawce”, wraz z Damianem DaPrezydenta Miasta. Po odsłonięciu Epita- mięckim w „Emigrantach” i przygotowywał
fium na frontonie teatru przy ulicy Masz- się do monodramu „Sammy” w reżyserii intalarskiej 8, wykonanego w Pracowni Brą- nego wybitnego aktora z Poznania, Zdzisłazów Artystycznych Marcina Jeziółkowskie- wa Wardejna.
go według projektu Marii Kani, otwarto
Za lokalizacją na frontonie teatru przewystawę. „Dopóki w naszej pamięci”; wy- mawia irracjonalny, ale i bardzo pragmadano okolicznościową jednodniówkę „Go- tyczny fakt, iż ten fragment jest obejmoniec Sceny na Piętrze”. Od 4 do 6 listopada wany monitoringiem pobliskiego banku...
w kinie Muza odbywał się pokaz filmów a przede wszystkim teatr, a zatem i tablica,
fabularnych z udziałem tego znakomite- są na szlaku turystycznych wycieczek po

Poznaniu i setki tysięcy ludzi dowie się, że
wybitny aktor miał z naszym miastem rodzinne związki.
– Teraz każdy mówi – dodaje Romuald
Grząślewicz – że był przyjacielem Romka. Nie
było tak za jego życia. Był poddawany swoistemu ostracyzmowi, i to raczej ze strony kolegów aniżeli koleżanek, bo te go ubóstwiały. Inni aktorzy nie mogli zrozumieć, że aktorstwo to dla niego całe życie. Był cholerykiem,
kpił ze wszystkiego i ze wszystkich, ale nigdy
ze sztuki. Miał dystans do życia, lecz całkowicie utożsamiał się z graną przez siebie rolą,
dlatego był taki wielki. Gdy grał, zapominał
o wszystkim, nawet o chorobie, mimo iż był
urodzonym hipochondrykiem. Był zafascynowany Marlonem Brando i widzę styl gry tego
amerykańskiego aktora w niektórych rolach
Romka. Szkoda, że wielkość Romana Wilhelmiego dostrzeżono u nas, jak to zwykle bywa,
dopiero po jego śmierci.
Ryszard Danecki, poeta poznański, zakochany w Poznaniu i poznaniakach, Romana Wilhelmiego też doskonale pamięta.
– Pamiętam, że zaczynał wraz z Emilią Krakowską i Tadeuszem Malakiem w poznańskiej „Kuźnicy”. Razem z Mieczysławem Dondajewskim i Romualdem Grząślewiczem zakładali Melokabaret Literacki „Krzesło”. Jako
poznaniak cieszę się i wzruszam, gdy ktoś
z naszej wiary staje się wybitnym artystą. Ja
go pamiętam jako chłopaka z Wildy i tak go
chcę zapamiętać.
Grażyna Barszczewska: – Propozycji roli
Nikodema Dyzmy nie przyjął od razu. Miał
dylemat. W tym samym czasie otrzymał bardzo intratną ofertę. Potem jednak wyczuł, że
postać w jego wykonaniu może być hitem,

i bardzo się bał, by Jan Rybkowski
nie wycofał się z tej propozycji. Mieliśmy w filmie wiele pięknych scen.
Także te, jak mawiał mój syn, „sceny
miłościwe”. Podczas jednej z nich po
komendzie „akcja!” Romek całą siłą
przekręcił moją głowę, tak by została tyłem do kamery, a jego twarz
była na pierwszym planie. Ja jednak nie dałam za wygraną i przekręciłam Romka z powrotem.(...)
Henryk Talar: – Kiedy wraz
z Maciejem Domańskim odwiedziliśmy go w szpitalu zaledwie kilka godzin przed śmiercią, Romek pokazał
mi swój kalendarz zapisany maczkiem na wiele następnych miesięcy.
Wiedzieliśmy, że to ostatnie z nim
pożegnanie. Ale nikt nie śmiał mu
o tym powiedzieć. Uściskaliśmy się
serdecznie. Tak jakbyśmy mieli się
spotkać następnego dnia...
Stanisława Celińska: – Z Romanem Wilhelmim spotkałam się
w mojej pracy aktorskiej kilkakrotnie. Za każdym razem podziwiałam
jego niezwykłą pasję i energię twórczą. Rola dozorcy Anioła była dla niego stworzona, mógł sobie pohulać.
Zbigniew Zapasiewicz: – Był unikatowy.
Z pokolenia powojennego, w moim pojęciu,
był jednym z najciekawszych ludzi. Z wyglądu i w zachowaniu był stuprocentowym
mężczyzną. Posiadał kolosalne umiejętności
w zawodzie aktorskim. Obserwowałem jego
poczynania przez wiele lat i uważam, że gdybyśmy zestawili wszystkie jego znaczące role,
to zobaczylibyśmy jednego człowieka. Choć

kultura

Roman Wilhelmi

każda z tych postaci miała przecież różne,
czasem skrajne cechy indywidualne. Roman
nie charakteryzował się na kogoś innego. Nie
był kimś innym. Referował role przez przynależne sobie psychofizyczne cechy. Obficie
i umiejętnie korzystał z nich, przez co w tej
dziedzinie aktorstwa osiągnął niesamowite
rezultaty.
*Wypowiedzi aktorów oraz fotografie
za zgodą Romualda Grząślewicza
pochodzą z „Gońca Sceny na Piętrze”
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UBEZPIECZENIA

(m.in.: komunikacyjne, majątkowe, finansowe,
odpowiedzialności cywilnej, osób fizycznych i firm)

NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH
NOWO OTWARTE

REGIONALNE PRZEDSTAWICIELSTWO W POZNANIU
61-719 POZNAŃ, UL. GEN. T. KUTRZEBY 12A/101
e-mail: przedstawicielstwo.poznań3@uniqa.pl
CZYNNE 8 – 18
TEL. (0 61) 852 36 41
ZAPRASZAMY OSOBY CHĘTNE DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY
W CHARAKTERZE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO (CV NA W/W ADRES)
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KUP MIESZKANIE

– TANIEJ JUŻ NIE BĘDZIE
Z Pawłem Bugajnym, Przewodniczącym Rady Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Dyrektorem przedsiębiorstwa TRUST S.A., rozmawia Mariola Zdancewicz

Jesteście Państwo średnim
przedsiębiorstwem budowlanym. Takie
firmy, jak Pana, są katalizatorami rynku.
Proszę powiedzieć, jak Pan odczuwa trendy rynku? Czy sytuacja rzeczywiście idzie
w stronę kryzysu? Czy kryzys ekonomiczny, który ostatnio dotknął światową i polską gospodarkę, miał duży wpływ na funkcjonowanie Państwa firmy?
Sytuacja polityczna zmienia się z tygodnia na tydzień. Kryzys w Stanach Zjednoczonych trwa już mniej więcej od roku.
W lipcu zeszłego roku pojawiły się pierwsze informacje o kryzysie na rynku nieruchomości. Można powiedzieć, że u nas
zmienia się to sinusoidalnie. W jednym tygodniu, czy miesiącu, nie zauważamy żadnego oddziaływania, z kolei pod wpływem
pewnych negatywnych informacji, które
przychodzą głównie zza oceanu, wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości. Jednak
np. ostatnie miesiące – wrzesień, październik – były szczególnie dobre dla naszego
przedsiębiorstwa. Odnotowaliśmy większą
sprzedaż i duże zainteresowanie klientów.
Trudno jednak określić, jak sytuacja będzie
wyglądać w przyszłych miesiącach.
Czy różnice w sprzedaży na
rynku nieruchomości zależą tylko od
stopnia nasilenia zainteresowania klientów kupnem mieszkań w danym okresie, czy także od pewnych ruchów bankowych?
W ostatnim czasie, zwłaszcza od połowy października tego roku, niezwykle istotna jest sytuacja w bankach działających
w Polsce, które znacznie ograniczyły akcje
kredytową dla osób fizycznych. Niektóre
banki w ogóle nie udzielają takiego kredytu. W zasadzie jest tylko kilka banków, które
działają w tym zakresie i które posiadają na
to środki. Pozostałe natomiast praktycznie
wycofały się z rynku hipotecznego. Wygląda to tak, że te banki ledwie wspierają swoje centrale za granicą.
Czyli kryzys ma w dużej mierze przełożenie na orientację banków?
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Tak, i to zdecydowanie, ponieważ przez
długi czas panowała u nas optymistyczna
polityka w zakresie udzielania kredytów.
Nie spowodowało to co prawda jakiegoś
bumu, może jedynie cenowy, natomiast nie
nastąpił specjalny wzrost w ilości budowanych mieszkań. Ilość budowanych w tym
roku mieszkań zwiększy się może o 5%. To
jest niewielki wzrost, w porównaniu np. do

rynku hiszpańskiego. W Polsce buduje się
pięć razy mniej mieszkań niż w Hiszpanii,
przy tej samej liczbie mieszkańców. W tej
kwestii Hiszpanie posunęli się jeszcze bardziej niż Amerykanie. Obecnie zadłużenie hiszpańskich gospodarstw domowych
w kredytach hipotecznych wynosi 900 mld
euro, to jest 25 razy więcej niż w Polsce.
Zarówno Hiszpanie jak i Włosi
próbują inwestować również u nas. Prowadzą bardzo agresywną politykę.
Przez ostatnie dwa lata Hiszpanie byli
bardzo aktywni na rynku polskim, można
powiedzieć, że spowodowali tym szkody
koniunkturalne, gdyż wykreowali bardzo
wysoką cenę gruntów. Wykupywali grunty po wysokich cenach, zwłaszcza w Warszawie. Teraz praktycznie wszyscy wycofują
się z tego rynku i sytuacja w Polsce zaczyna się normować i wracać do okresu sprzed
dwóch, trzech lat.
Co Pan przewiduje w takim razie, czy ceny gruntów będą rosły?
W większych miastach grunty inwestycyjne zostały praktycznie już w całości wykupione. Grunty te znajdują się w większości w rękach inwestorów, którzy będą wykorzystywać je pod budowę lub sprzedawać innym inwestorom.

W jakim kierunku w zakresie budownictwa będzie rozwijał się Poznań?
Jestem zdania, iż w kierunku dużych
mieszkań i domów jednorodzinnych. Od
wielu lat głoszę tezę, iż budownictwo na Ratajach i Winogradach powinno być z przeznaczeniem socjalnym i właśnie tam należy
też remontować tańsze mieszkania. Kto ma
większe środki, wyprowadza
się z tych terenów, szukając
lokali większych i o wyższym standardzie. Musi następować rozwój. Poznań
należy do miast, w których
zmniejsza się liczba ludności,
w przeciwieństwie np. do
Wrocławia, ponieważ ludzie
wyprowadzają się na obrzeża, do domków jednorodzinnych, i tendencja będzie szła
dalej w tym kierunku. Większość ludzi marzy o domku
jednorodzinnym, a wbrew
pozorom ceny domów nie są dużo wyższe
w stosunku do mieszkań.
Uważam, że ten stosunek nie
jest adekwatny.
Zupełnie nieadekwatny. Jedynie sytuacja transportowa jest trudniejsza, bo
zwiększa się odległość i czas dojazdu do
pracy, ale jeśli chodzi o jakość i komfort
życia, na przedmieściu są one nieporównanie wyższe od egzystowania w hałaśliwym,
zatłoczonym centrum miasta.
Co Państwo, jako firma, i Pan,
jako przewodniczący Rady Polskiego
Związku Firm Deweloperskich, robicie,
aby wpływać na rynek nieruchomości?
Przez ostatnie lata jako Polski Związek
Firm Deweloperskich działaliśmy głównie
w charakterze konsultantów czy opiniodawców w sprawach związanych z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
czy z prawem budowlanym, co niestety
nie przyniosło żadnych efektów, gdyż sejm
nic nie uchwalił. Teraz nasze działania skupiają się głównie na rozmowach z bankami, ze Związkiem Banków Polskich, z Ministerstwem Finansów, żeby wykreować takie
rozwiązania ustawowe, które spowodowałyby ułatwienie w dostępie do kredytów dla
osób średnio i mniej zarabiających. Chodzi

remontuje. To wszystko powoduje niezmiernie duży ruch w gospodarce. Myślę, że nie
ma większego motoru napędowego. Wszyscy o tym wiedzą, ale niestety podchodzą
do tego w lekceważący sposób, zwłaszcza
nasz rząd.
Proszę zdradzić, jakie sposoby
ma Państwa firma na to, by przyciągnąć
klientów.
Nasza firma wprowadza szereg nowych form sprzedaży. Na pewno istotnym
elementem jest cena, dlatego staramy się,
jak tylko możemy, ją ograniczać, oczywiście
dbając o to, żeby przynosiło to nam jakiś
dochód. Od niedawna proponujemy także
w rozliczeniu poprzednie mieszkanie właściciela i z tego tytułu możemy przyjąć nawet 50% ceny. Proponujemy również wariant ratalny, bez udziału banku, nawet do
czterech lat. W każdą sobotę ogłaszamy
przetarg na mieszkania, których cena wywoławcza jest bardzo atrakcyjna.
Jakiego typu mieszkania oferują Państwo w przetargach?
Wystawiamy jedno mieszkanie tzw. popularne, znajdujące się w budynku wielorodzinnym, którego cena wywoławcza w tym
wypadku to ok. 4 tys. złotych za metr. Drugie to lokal mieszczący się w budynku kilkurodzinnym, w willi miejskiej, gdzie cena
wywoławcza wynosi 5 tys. złotych za metr.
Są to mieszkania o wielkości 50 i 80 metrów. Proponujemy także klientom kredyt
z PKO z dopłata 50% odsetek. Jeżeli klient
może nam dać jakiekolwiek zabezpieczenie
nie związane z lokalem, który u nas kupuje,
ma np. jakąś działkę czy nieruchomość, to
możemy jako firma udzielić mu pożyczki na
udział własny, który bank sobie życzy, czyli
20-30% ceny mieszkania pod zastaw tej nieruchomości. To dość atrakcyjne w dzisiejszej
sytuacji, kiedy banki życzą sobie udziału własnego.
Myśląc o takim pozytywnym
lobbingu, bo w pewnym momencie to

słowo brzmiało trochę pejoratywnie,
chciałabym zapytać, czy naciskacie Państwo w jakiś sposób na banki? Tak, jak
Pan wcześniej wspomniał, banki chronią swoje jednostki macierzyste, jednak
osłabiają bardzo rynek.
Możemy naciskać tylko na instytucje
oficjalne, takie jak Związek Banków Polskich
czy Ministerstwo Finansów. Większą siłę nacisku mają natomiast inicjatywy urzędowe
i decyzje polityczne.
Czy możecie Państwo liczyć na
inicjatywy rządowe?
Rząd musi się obudzić. Widać wyraźnie, że dopiero dociera do nich, iż nie da
się przejść bokiem obok światowego kryzysu. Wszystkie kraje interweniują i wprowadzają jakieś instrumenty pobudzające rynek. Polski rząd także musi zareagować. Nie
możemy stać w miejscu i opierać się tylko
na tym, co mamy. Posiadamy za małą gospodarkę, w dużej mierze opieramy się na
eksporcie, więc trzeba wzmocnić popyt wewnętrzny. W tej kwestii konieczna jest inicjatywa ze strony rządu.
Myśli Pan, że kryzys będzie się
pogłębiał?
Jestem zdania, iż ten kryzys zniknie tak
szybko, jak przyszedł. Jeśli chodzi o naszą
branżę mieszkaniową, to wiele firm wstrzymało nowe inwestycje właśnie ze względu na kryzys. Największe firmy warszawskie ograniczyły ok. 80% swoich inwestycji.
Oczywisty staje się fakt, iż za rok mieszkań
nie będzie. Osoby, które chcą kupić mieszkanie, powinny moim zdaniem skorzystać
z tej sytuacji, gdyż wszystko wskazuje na
to, że za rok czy półtora w ogóle nie będzie
nowych mieszkań, a takiego problemu nie
rozwiąże się w kilka miesięcy. Zresztą wiązać się to będzie ze wzrostem cen mieszkań.
Kupujcie Państwo mieszkania, gdyż tak dogodnej cenowo sytuacji, jak obecnie, długo
już nie będzie.
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o dopłaty z budżetu do odsetek w wysokości 50%. Taka ustawa już istnieje, jednak ma
ona szereg ograniczeń powodujących, że
korzystanie z niej jest nikłe. Ustawę tę można uaktywnić jednym aktem prawnym, który będzie neutralny dla budżetu, bo spowoduje, że wpływy z podatku VAT będą większe niż wydatki budżetu na dopłatę do tych
odsetek.
Jakie są te największe ograniczenia w ustawie, o której Pan wspomniał?
Ta ustawa jest w tej chwili przeznaczona tylko dla małżeństw, a co najmniej 50%
procent osób, które kończą studia i zaczynają funkcjonować na rynku, to osoby samotne. Kolejnym ograniczeniem jest to, iż
nie można mieć żadnego innego mieszkania, często nawet nie można wynajmować.
Poza tym maksymalna powierzchnia wystawionego mieszkania wynosi 75 m². Według
mnie powinna być ustalona maksymalna
powierzchnia, do której bank dopłaca, natomiast górna wielkość nie może mieć znaczenia dla dopłat z budżetu.
To nie są rozwiązania sprzyjające rozwojowi rynku.
Ta ustawa została przygotowana kilka lat
temu i była zupełnie nierynkowa, o czym
świadczy choćby fakt, że w którymś roku
udzielano zaledwie kilku kredytów w skali
kraju. Była to zupełnie nieżyciowa ustawa.
Poza tym oprocentowanie kredytów było
tak niskie, że dopłatą 50% nie miała wielkiego znaczenia. W tej chwili, gdzie to oprocentowanie wynosi 6% czy 8% rocznie, czy może
nawet więcej, dopłatą 50% jest już znacząca
i przy mieszkaniu o wartości 300 tysięcy złotych przez okres 8 lat wyniosłaby 80 tysięcy
złotych, czyli bardzo dużo. Dla nabywcy 10
tysięcy rocznie to niezmiernie dużo. Ustawa
w pierwszej wersji pobudziłaby rynek. Najpierw się buduje mieszkania, następnie się je
wyposaża, potem następuje przeprowadzka,
zwalnia się poprzednie mieszkanie, które się
R E K L A M A

Hotel EDISON

Twój patent na konferencje i wypoczynek
your choice for conferences and recreation

53 pokoje

53 rooms

30 pokoi jednoosobowych
23 pokoje dwuosobowe
1 apartament hotelowy
pokoje są klimatyzowane,
wyposażone w sejf, TV

30 single rooms
23 double rooms
1 hotel suite
rooms are air-conditioned
equipped with a safe
and TV

6 apartamentów wolnostojących

Dogodna lokalizacja – tylko 12 km do centrum Poznania
Convenient localization – only 12 km to the centre of Poznań
Gwarantowany wypoczynek – sąsiedztwo jeziora, malowniczy pejzaż
Relaxation guaranteed – close vicinity to the lake and picturesque view

nowocześnie urządzone sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny
Zapraszamy do:
Restauracji hotelowej,
Drink baru, “Grillowiska”
– obiektu z kamienia
i drewna

6 guest houses
each house is equipped with 2 bedrooms
living room with a terrace, separated bathroom
We invite you to the:
Hotel Restaurant,
Drink bar, „Grillowisko”
– a structure of stone
and wood
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Waldemar Łazuga
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Nigdy nie było tak, żeby wszyscy powstania chcieli i wszyscy do niego dążyli.
Przeciwników powstania mieliśmy w 1830,
1863 i w 1944 roku. W Krakowie po 1863
roku nazywano ich „ligą brandmeistrów”
(strażakami od gaszenia łatwo u nas wybuchającego płomienia insurekcji), odnosząc
to miano głównie do krakowskich stańczyków. Oni sami nazywali siebie realistami
i tłumaczyli, że realizm nakazywał im osiąganie bez rozlewu krwi tego, co w danej
chwili osiągnąć było można. Związki między stańczykami z Krakowa i ogranicznikami z Poznania zawsze były bardzo żywe. Jeden z Koźmianów, Jan, był ojcem idei pracy
organicznej, drugi – o wiele młodszy – Stanisław, czołowym stańczykiem. Córka Hipolita Cegielskiego, Zofia, wyszła za mąż za
Michała Bobrzyńskiego. Ten ostatni – przez
wiele lat pierwszy mózg stańczyków – nie
tylko pod koniec życia mieszkał w Wielkopolsce, ale i zmarł w Poznaniu przy Podgórnej. Z Gniezna pochodził jeden z ministrów
austriackich, były rektor wszechnicy lwowskiej, późniejszy profesor honorowy Uniwersytetu Poznańskiego, Ludwik Ćwikliński. Z Wielkopolski był minister Witold Korytowski. Z Wielkopolski Morawscy…
Brandmeistrów nad Wartą było z pewnością nie mniej niż nad Wisłą. Niektórzy
uważali i uważają to za wstydliwy temat.
W PRL-u brandmeistrom nadano aspekt
klasowy. Przeciwnikami powstania 1918
roku miały więc być klasy posiadające i wyzyskujące, a zwolennikami − wszystkie siły
postępowe i wyzyskiwane. Pierwszym niechęć do powstania miał dyktować egoizm
i obawa przed utratą majątków, drudzy –
jak to wtedy pisano – łączyli walkę z Niemcami z walką o wyzwolenie społeczne. Negatywnym bohaterem brandmeistrów stał
się zwłaszcza biskup Stanisław Adamski.
Tego jednego z największych ograniczników „z głową ministra gospodarki narodowej” nazywano „pospolitym zdrajcą”. 1
Dla marksistów (a zwłaszcza dla wulgarnych marksistów) Wielkopolska była
trudnym orzechem do zgryzienia – wszystko tu z ich punktu widzenia stało na głowie.
Księża byli nowocześni, chłopi nie wyrzynali panów, ziemianie nie odznaczali się przykrym egoizmem, konflikty społeczne były
słabe, a wpływy socjalistów – nikłe. Dzieci
we Wrześni zastrajkowały – czytamy w jednym z opracowań – gdyż zapewne dotarły
tam echa berlińskiego wystąpienia Róży Luxemburg. Zdanie to brzmi tragikomicznie.
Że poszło o pacierz – trudno było napisać.

historia

Zostawmy marksistów. Przeciwnikom
powstania jego zwolennicy zarzucali „fałszywy patriotyzm”, niedostatek narodowego ducha czy zdradę, co już brzmiało najpoważniej. Sprawę należałoby postawić jasno. Gdy w listopadzie 1918 roku powstanie „wisiało w powietrzu”, dążono do niego
z pobudek patriotycznych i z tych samych
często pobudek próbowano mu zapobiec.
Powstanie listopadowe – zdaniem Bobrzyńskiego – zaczęło się „dziecinadą”. Styczniowe – „branką” młodzieży zarządzoną przez
margrabiego. Grudniowe, wielkopolskie
mogło się zacząć i skończyć podobnie. Do
POW – zdaniem starszych – należały „dzieci”.
Do powstania parła młodzież. Starsze pokolenie było ostrożniejsze. 14 listopada Dalbor
wydał odezwę, w której ostrzegł wiernych niemieckie zostałyby rozbrojone z końcem liprzed nawoływaniami do gwałtów.2 3 grud- stopada.6 Kęszycki był przeciwnikiem roznia ksiądz Stychel mówił do zebranych, że mów z Niemcami. Rewolucja bez gilotyny
wskrzeszenie ojczyzny Polacy cierpieniem nie jest rewolucją, a powstanie bez rozlewu
wysłużyli sobie u Boga, a teraz przez nie- krwi nie jest powstaniem. Był zdania, że korozwagę mogą wszystko stracić. Bano się misarze zmarnowali szansę. „Wtajemniczeni”
ofiar i skutków kolejnej klęski. Bano tego, zawiedli. A ci, na których najbardziej liczoco Józef Szujski nazywał liberum conspiro no, stracili głowę.
i porównywał do liberum veto. Emocje braW Bazarze krytycznego dnia zaobserły górę. Zwolennicy i przeciwnicy powsta- wował taką scenę: Wielcy wodzowie: Seynia ścierali się coraz ostrzej. Jedni drugich da, Poszwiński, Drwęski i inni, bardzo bladzi,
nie oszczędzali. W Witkowie jeden ze zwo- rozmawiali ze sobą, nie bardzo wiedząc, co
lenników powstania (słabo zresztą mówią- robić.7
cy po polsku) rzucił w stronę przeciwników:
Chyba naprawdę nie wiedzieli. Sytumospanowie idźcie wszyscy spać i każcie się acja najwyraźniej wymykała się spod konswym żonom przykryć grubymi pierzynami, troli. Reagowano różnie. Co wyście na Boga
abyście ze strachu nie dostali febry.3 W Ino- zrobili – łajał powstańców jeden z wysłanniwrocławiu przeciwnicy powstania rzucili ków komisarzy.8 Najbardziej stanowczy był
pod adresem Pawła Cymsa, jednego z wy- Korfanty, który zwolenników powstania pozwolicieli miasta, twarde słowa: Pan jesteś równał do hołoty ulicznej.9 W podobny ton
awanturnikiem, lekkomyślnym człowiekiem, uderzył „Kurier Poznański ”, przestrzegając
a za poległych ludzi odpowiada pan moral- przed powstaniem i pisząc o „narodowej
nie i materialnie, bo myśmy pana o to nie zbrodni”. Wszechpotężna nad Wartą endeprosili, byście nam spokój zakłócili. Myśmy cja liczyła na sprzymierzonych i delegację
mieli z Niemcami ugodę i bez Was Niem- polską w Wersalu. Powstanie ze wszystcy bez rozlewu krwi opuściliby Inowrocław.4 kich sił zwalczała i – podobnie jak jej wielki
W Mogilnie powstańców nazwano „żywio- przeciwnik, Józef Piłsudski – w odzyskałami szowinistycznymi”.5 Nie były to przy- nie tych ziem orężem nie wierzyła.10
padki rzadkie. Rzecz całą należałoby może
Realizm polityczny nakazywał spokój –
zbadać osobno.
realizm pozytywistyczny endecji i realizm
Wielce pouczające pod tym wzglę- romantyka Piłsudskiego.
dem są pamiętniki Daniela Kęszyckiego,
Tak było na początku. Potem – jak
ziemianina z Błociszewa i wielkiego zwo- w każdym naszym powstaniu (z warszawlennika powstania. Z przekąsem pisze on skim włącznie) – zwyciężała logika insuo kunktatorstwie i zakulisowych działa- rekcji. Do powstania przyłączono się bez
niach „wielkich wtajemniczonych” – człon- względu na wypowiadane wcześniej pokach Naczelnej Rady Ludowej i sześciu jej glądy (Dalbor zaczął święcić sztandary!).
komisarzach. Jestem absolutnie przekona- „Biali” stawali się „czerwonymi”, a nawet stany, że gdyby ci, których Wielkopolska uważa- wali na ich czele. Liberum conspiro zawieła za swoich przywódców, informowali nas szano. Szeregi zwolenników powstania roo wszystkim, tak jak byli powinni, garnizony sły, a szeregi przeciwników malały.

1 K .Szaraniec: Ks. Stanisław Adamski. Część 1. W kręgu
społecznej działalności 1904 – 1918, Katowice 1990;
w 34 rocznicę powstania wielkopolskiego ukazał się
artykuł pt.: „Jak ks. Adamski usiłował zlikwidować Powstanie Wielkopolskie”
2 C. Pest: Kardynał Edmund Dalbor (1869 - 1926).
Pierwszy Prymas Polski Odrodzonej, Poznań 2004,
s. 124
3 cyt. za: „Gniezno i ziemia gnieźnieńska. Walka o wolność narodową i społeczną 1918 - 1945, pod red. Jerzego Opolskiego i Bogusława Polaka, Gniezno 1978
4 F. Zieliński: Z pierwszych dni powstania na Kujawach,
w: Szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego
1918 - 1919, pod red. Z. Wieliczki, Poznań 1939, s. 178
- 180
5 Studia z dziejów ziemi mogileńskiej, pod red. Cz. Łuczaka, Poznań 1978
6 D. Kęszycki: Z dni powstania wielkopolskiego. Wspomnienia 1918 - 1920, Poznań 2005, s. 22; taką
samą opinię znajdujemy w: Powstanie Wielkopolskie
a I Poznański Pułk Garnizonowy, Poznań 23.10.1919,
syg. 47279, PTPN
7 op.cit.s. 31
8 c yt. za: „Głos Wielkopolanek”, Poznań 8 listopada
1919
9 H. Lisiak: Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918 - 1939, Poznań 2006
10 J. Karwat: Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887 1919, Poznań 2002, s. 344

Prof. dr hab. Waldemar Łazuga
Człowiek renesansu: historyk, polityk, muzyk. Urodził się w 1952 r. w Świdwinie na
Pomorzu. Wnuk powstańca wielkopolskiego. Ukończył studia historyczne na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w historii powszechnej XIX-XX w. Autor
wielu książek i podręczników szkolnych. Od
pięciu lat wiceprezes Towarzystwa Opieki Paliatywnej i współpracownik prof. Jacka Łuczaka. W 2003 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a rok później odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za „wybitne zasługi w pracy naukowej
i dydaktycznej oraz za działalność społeczną”.
W maju 2005 r. uhonorowany medalem Labor Omnia Vincit, przyznawanym przez prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
i tego samego roku „Medalem za zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego”.
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Wszystko zaczęło się jak ,,W roznieconym ogniu’’

Krzysztof Wiśniewski
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Kiedy w połowie 1999
roku zamieszkałem
na ul. Albańskiej
w Poznaniu,
w wynajętym pokoju,
nie myślałem, że
tuż za rogiem na
ul. Ostrobramskiej może
mieszkać najbliższy
przyjaciel Edwarda
Stachury, Wincenty
Różański. Opowiedzieli
mi o nim właściciele
domu, w którym
mieszkałem. Także za
ich pośrednictwem
nabyłem dwa jego
tomiki: W roznieconym
ogniu i Ciemna rzeka,
w których znalazła się
też jego dedykacja
dla mnie. Spodobały
mi się jego wiersze,
dlatego chciałem go
poznać nie tylko przez
jego twórczość, ale
też i osobiście, co
nastąpiło pod koniec
zimy 2001 roku, gdy
wybrałem się do domu
poety z kilkoma swoimi
wierszami. Spędziłem
u niego półtorej
godziny. Był to czas nie
tylko bogaty w poezję,
ale też i opowieści
o tym, jak to on
i ,,Sted’’ podróżowali
po kraju. Jak razem
próbowali przetrwać
trudne komunistyczne
czasy. Od tamtego
dnia spotykaliśmy
się ze sobą dwa, trzy
razy w tygodniu,
rozmawiając o naszej
poezji oraz jej
przyszłości i istnieniu
we współczesnym
świecie. Wszystko
zaczęło się jak
W roznieconym ogniu,
gdy nabyłem te dwa
tomiki i miałem
nadzieję, że tak szybko
nie zgaśnie, a zapłonie
raczej na dobre.

Historia powstania pierwszego wydania
tomiku rozpoczęła się wiosną tego samego
roku w ,,Cafe Głos’’ w Poznaniu, gdzie Wincenty Różański promował swoje dwie książki: Ręce Marii Magdaleny i Wędrujemy do Szeol. Jeszcze przed samym wejściem na scenę
oznajmił mi przy stoliku, tam gdzie siedzieli zgromadzeni goście, że od dzisiaj kończy
z pisaniem. Milczałem, zaskoczony tą wiadomością. Chciałem go zapytać, dlaczego
ma taki zamiar, lecz nie zdążyłem tego uczynić, ponieważ został akurat wywołany przez
osobę prowadzącą spotkanie. Następnego
dnia, zapytany przeze mnie o jego decyzję,
powiedział, że jest zdany na los wydawców
i zawsze, kiedy chce coś wydać, zazwyczaj
jest to materiał okrojony od tego, który on
wyśle do wydawnictwa. Miał powody do
niezadowolenia, gdyż najważniejszy dla
niego wiersz W zagubinowie, dedykowany
jego przyjacielowi, Edwardowi Stachurze,
nie doczekał się jeszcze publikacji książkowej. Przez parę dni myśl o tym, by Wincenty
Różański mógł zrealizować swój pomysł na
tomik, nie dawała mi zasnąć. Wtedy właśnie
napisałem ten wiersz:
W szufladowych szpargałach
pokrytych kurzem minionych lat
kiełkują obumarłe ziarna poezji
- posrebrzane pola słów.
Zrodziło się też we mnie pytanie: ,,Czy
ja sam bym był w stanie wydać taki tomik?”.
Stwierdziłem, że jeśli nie spróbuję, nie znajdę odpowiedzi na to i wiele innych pytań,
więc póki co zabrałem się do pracy. Mijał

czas, a w mojej głowie powstawał pierwszy projekt tomiku. Wymyśliłem roboczy
tytuł Z szufladowych szpargałów. Na okładce widniałoby wiele porozrzucanych książek i papierów. Znalazłby się w nim jako
motto wiersz, który napisałem, a dalej zdjęcie ,,Witka” i jego przyjaciela ,,Steda”. Zaraz
na następnej stronie wydrukowany wiersz
W zagubinowie oraz wiersze odnalezione
poety. Przesiedziałem całą noc, noc długą,
ale płodną.
Poszedłem do poety, aby powiadomić go o tym, co wymyśliłem. Był zaskoczony tym, co mu powiedziałem, i chyba
chcąc wyrazić swoją zgodę, chciał dać mi
pieniądze na okładkę, której koszty wydrukowania są najwyższe. Nie chciałem przyjąć pieniędzy, mówiąc, że w zamian za to
chciałbym wydrukować w tym tomiku swój
wiersz jako motto. Zgodził się, chowając
pieniądze i dodając po chwili: Jeśli chcesz,
możesz wydrukować sobie nawet z pięć swoich wierszy na końcu tomiku. Zaskoczył mnie
tym pomysłem, na co odparłem: Przecież to
pana tomik. On wówczas skwitował to słowami: Pięć wierszy możesz, a pod rubryką
redaktor wydania napiszesz swoje imię i nazwisko – za co podziękowałem, nie mogąc
nic więcej powiedzieć. W czasie omawiania
treści książki zapytałem, czy mógłbym dołożyć z pięć kolejnych wierszy, by czytelnik
mógł lepiej zapoznać się z moją twórczością. On wyraził swoją zgodę tymi słowami:
Jak uważasz, co mnie ucieszyło. Wtedy też
przy mnie ręcznie, bez użycia maszyny do
pisania, napisał wiersz, od którego rozpoczyna się cały tomik.

Po pewnym czasie Wincenty Różański
wpadł na pomysł zmiany tytułu i zamiast
obecnego, który brzmi Z szufladowych
szpargałów, zaproponował, aby wykorzystać ostatni wers mojego wiersza, czyli Posrebrzane pola słów. Zgodziłem się, rozpoczynając jeszcze tego samego dnia pracę
nad naszą wspólną książką.
Pierwszy egzemplarz tomiku wyszedł
spod moich rąk 26 maja 2001 roku, który
następnego dnia pokazałem Wincentemu
Różańskiemu. Był nim zachwycony, nie spodziewając się, że tak dobrze będzie wykonany. Cała książka mimo ręcznego klejenia
zyskała sobie i tak duże uznanie. Jedyną
jej wadą był niski nakład – 28 egzemplarzy,
z czego w mojej bibliotece pozostał tylko
jeden.

W muzeum J.I. Kraszewskiego w Poznaniu miało się odbyć autorskie spotkanie z Wincentym Różańskim, na którym
miał czytać swoje wiersze z wydanego
w tamtym czasie wyboru jego poezji zatytułowanego Wędrujemy do Szeol. Spytałem
go, czy pozwoliłby mi przeczytać kilka moich wierszy ze wspólnie wydanego tomiku.
Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zgodził
się i kiedy 31 maja 2001 roku znaleźliśmy
się razem w pracowni muzeum, gdzie odbywało się to spotkanie, on zapowiedział
mnie tymi słowami: Kończę z pisaniem, dlatego promuję tego młodego poetę. Przeczytał moją notę biograficzną, po czym ja przeczytałem swoje wiersze. Było to jedyne spotkanie promujące ten tomik.
Do drugiego wydania doszło 1 lipca 2008 roku i skłoniły mnie do tego dwa
powody. Po pierwsze, wiele osób pytało
mnie o tę książkę. Po drugie, opóźniające
się bezlitośnie wydanie nowych wierszy
poety. Zbliżały się 70 urodziny Wincentego Różańskiego oraz 40. rocznica wydania pierwszej książki poety Wiersze o nauce
nawigacji między kamieniami. Poeta i jego
żona Małgosia zgodzili się, bym jeszcze raz

wydał tomik Posrebrzane pola słów, gdyż
nie zdążę przepisać nowych wierszy, nim
dotrą do mnie do Warszawy, gdzie obecnie
mieszkam.
W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu
22 października poeta Wincenty Różański świętował swoje 70 urodziny, na których przeczytano ponad 70 tekstów poety.
Wznowiony tomik cieszył się dużym powodzeniem. Wiersze poety czytali zgromadzeni goście, w tym też i ja.
Poeta, choć nie mówi od kilku lat, to
jednak wciąż tworzy nowe wiersze. Należy
to zawdzięczać żonie Małgosi, która nie tylko walczy o życie swojego męża, borykając
się ze swoim zdrowiem, ale dba też o to, by
jego poezja nie umilkła. Przy wsparciu wielu poetów, pisarzy, artystów, aktorów i mediów organizuje mu spotkania autorskie, na
których sama niemalże z pamięci recytuje
poezję męża.
Cieszy mnie fakt, że zadebiutowałem
w taki, a nie inny sposób. Mam też nadzieję, że poeta, który mnie wypromował, nie
zgaśnie tak szybko i następnymi tomikami
da światło jeszcze wielu pokoleniom młodych poetów.

poezja

urodziłem się 12 VII 1938 roku
pod Poznaniem w Mosinie
Studiowałem w Poznaniu
Żyję na zesłaniu
jeszcze żyję – jeszcze mi
szumi rzeka moja
aż mnie Bóg zawoła
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Przygotowanie
samochodu do zimy a…
innowacyjność
w kosmetyce

Izabela Nowak, Agata Wawrzyńczak

nauka
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Współczesny mężczyzna starannie dobiera kolorowe krawaty, z uporem szuka perfekcyjnego obuwia. Z nadejściem
zimowej słoty pamięta o wymianie kół
na zimowe, martwi się wpływem warunków atmosferycznych na podwozie
samochodu, ale czy zastanawia się nad
ich wpływem na skórę?
Kosmetologia stała się jednym z ważnych elementów współczesnej cywilizacji. W krajach rozwiniętych kosmetykami posługują się wszyscy. Znaczna część
społeczeństwa, w tym coraz częściej także
i mężczyźni, korzysta z zaawansowanych
technologii. Mężczyźni potrzebują specjalnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, która wprawdzie wolniej starzeje się i wysusza,
ale za to pojawiające się około 35 roku życia zmarszczki są dość głębokie i widoczne.
Czy sięgając po kosmetyk na półce możemy ocenić jego skuteczność, czytając informacje zawarte na opakowaniu? Bardzo często naukowo brzmiące nazwy mają na celu
przekonanie klienta o właściwym działaniu
preparatu, o tym, że kupuje on nową i naukowo umotywowaną technologię. Ale to
nie obietnice z pudełka, a wydrukowana
gdzieś na dole lista tajemniczo brzmiących
składników (oprócz łacińskich nazw roślin
w większości nazw chemicznych) decyduje o tym, co jest wart kosmetyk. Według tej
samej listy składników można jednak sporządzić kilka różnie wyglądających kremów
o zupełnie innych własnościach. Jednakże
to, co z czym i w jaki sposób się miesza, ma
znaczący wpływ na efekt końcowy – skuteczność działania. Wiedza na te tematy jest
przez autorki tekstu przekazywana w ramach specjalności Chemia Kosmetyczna
na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu.
Powszechnie każdy mężczyzna wie, że
samochód musi być odpowiednio przygotowany na zimę. Także formuła środków kosmetycznych musi być dobrana do warunków zewnętrznych i potrzeb męskiej skóry. Właściwa pielęgnacja skóry tłustej i/lub
mieszanej rozpoczyna się od jej regularnego oczyszczania żelem lub peelingiem. Preparaty te dzięki składnikom aktywnym, takim jak np. cynk i witaminy z grupy B, mają
działanie normalizujące wydzielanie sebum,
antybakteryjne i oczyszczające. Także płyn
po goleniu powinien zawierać substancje:
nawilżające (np. glicerol, sorbitol), łagodzące podrażnienia (alantoninę, d-panthenol,
wyciąg z nagietka czy rumianku), ochronne (filtry UVA i UVB), zmiękczające i antyseptyczne.

Pielęgnację skóry powinno się zakoń-

Prof. UAM dr hab. Izabela Nowak,
dr Agata Wawrzyńczak pracują na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

czyć użyciem kremu, który coraz częściej
w wersji dla mężczyzn zawiera kwas hialuronowy (HA), będący mukopolisacharydem
łączącym włókna kolagenowe i elastynowe
w skórze właściwej. Pełniąc funkcję nawilżacza, chroni przed wysuszeniem, zwiększa odporność skóry na szkodliwe działanie
czynników klimatycznych (tworzy naturalny osłaniający film). Bardzo istotne jest, że
produkty z kwasem hialuronowym można
bezpiecznie stosować zimą.
Panowie przy wyborze kremu powinni się kierować zasadami: skóra sucha potrzebuje kremu półtłustego lub tłustego,
zaś skóra tłusta ze skłonnością do powstawania wyprysków – kremu nawilżającego.
W pielęgnacji skóry bardzo ważną rolę odgrywa regeneracja, ujędrnianie oraz przeciwdziałanie zmęczeniu. Te trzy „czynności”
odbudowują barierę ochronną naskórka,
pobudzają regenerację i zwiększają jędrność. Warto także pomyśleć o stosowaniu preparatów przeciwzmarszczkowych,
np. kremów wzbogaconych o Boswelox,
który przeciwdziała mikroskurczom skóry
odpowiedzialnym za pierwsze zmarszczki.
Dużą rolę w regeneracji męskiej skóry odgrywają także ceramidy – kapsułki zawierające liczne składniki aktywne, np. skwalen roślinny, wyciąg z owsa, proteiny, witaminy, minerały czy mocznik. Kosmetyki te mogą być stosowane nawet w przypadku skór tłustych i mieszanych. Dodatkowo pielęgnację skóry mężczyzna może
wspomóc codziennym używaniem kremów pod oczy (zmniejszają opuchnięcia
i rozjaśniają cienie) ze składnikami takimi
jak np. kofeina, wyciąg z bluszczu i skrzypu polnego.
Obecnie firmy kosmetyczne oferują
szeroką gamę kosmetyków dla mężczyzn.
W szczególności specjalnie dla nich powstają kremy, które zwykle zawierają – podobnie jak męska skóra – mniej tłuszczu,
mają mniej intensywny zapach. Często zawierają one „męskie” dodatki. Dziewczyny mają kremy z perłami i złotem, a panowie z tygrysią trawą i whisky. Już dawno żaden nowy trend w kosmetyce nie
wzbudzał tak wielkiego zainteresowania,
jak zmiana w świadomości panów. Co ciekawe, to Panowie mają największą uciechę z przygotowywania kremu dla siebie,
co ma miejsce w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Otrzymywania kremów, emulsji i preparatów do pielęgnacji
ciała”, oraz z obdarowywania nim… swoich koleżanek.

JAZZOWE
NUTY
azzoweBluenuty
Note Poznań Jazz Club prezentuje:

Poznań to miasto z doskonałym klimatem na jazz. Od dziesięciu lat istnieje
tu bowiem uznany w Europie klub Blue
Note, w którym można nie tylko wysłuchać koncertów największych gwiazd
jazzu oraz pokrewnych gatunków muzycznych, ale także spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Gorąco polecamy je wszystkim gościom, którzy na
okoliczność Konferencji Klimatycznej
ONZ pragną odwiedzić miejsca „warte
Poznania”. Zwłaszcza, że klub Blue Note
przygotował na ten czas naprawdę interesujące propozycje koncertowe.
Poszukiwaczy jazzowych nowości
w kobiecym wydaniu zainteresują zapewne koncerty kwartetu NAIL oraz
OKTAWIA
KAWĘCKA

OKTAWII KAWĘCKIEJ. Nail to zespół,
który powstał z przewrotnej chęci przezwyciężenia męskiej dominacji w jazzowym świecie. Tworzące go instrumentalistki – pełne pomysłów i energii – koncertują, komponują i aranżują,
zwracając na siebie coraz większą uwagę słuchaczy. Inspirują się twórczością
8.12.2008 r., poniedziałek, godz. 20.00
NAIL QUARTET feat. LIDIA KOPANIA
(voc.)

9.12.2008 r., wtorek, godz. 20.00
OKTAWIA KAWĘCKA

10.12.2008 r., środa, godz. 20.00
JOE BONAMASSA
12.12.2008 r., piątek, godz. 20.30
KASIA WILK
Promocja debiutanckiej płyty „Unisono”

Steps Ahead, Yellowjackets, Dave Weckl
Band, Mike’a Mainieriego, Alaina Carona,
a publiczność regularnie wychodzi z ich
koncertów nie kryjąc
zaskoczenia, jak tak
młode artystki sprawnie radzą sobie z niełatwymi gatunkami
fusion i jazz- funk.
OKTAWIA KAWĘCKA to przedstawicielka młodego pokolenia wokalistów
jazzowych. Na koncercie w Blue Note
zaprezentuje debiutancką płytę „Oktawia”, na której – oprócz jej autorskich
pomysłów – znalazły się również kompozycje wielkich polskich twórców: Stanisława Moniuszki, Jerzego Wasowskiego oraz Michała Urbaniaka. Ten ostatni
– zauroczony talentem Oktawii – napisał
zresztą specjalnie dla niej utwór promujący płytę „Leave my sorrow behind”.
Już teraz warto też zapowiedzieć
jazzowe „perełki” stycznia. Pierwszą
z nich jest koncert najnowszego, międzynarodowego projektu PIOTRA
WOJTASIKA. Ten znakomity, polski trębacz, koncertujący z Billym Harperem
zaprosił do współpracy kontrabasistę
Peter’a Girona i perkusistę John’a Betsch’a oraz utytułowanego, polskiego
saksofonistę Macieja Sikałę.
Kolejną, wartą uwagi propozycją
jest również najnowszy koncert firmo13.12.2008 r., sobota, godz. 20.30
COMBO LATINO
gościnnie: OMNIS TOLEDO & ARIEL
SILVA (Kuba)
Gorące, afrokubańskie brzmienia - koncert i impreza taneczna
14.12.2008 r., niedziela, godz. 20.00
THE WATCH (Włochy)
Kompozycje z wczesnych płyt Genesis
w brawurowym wykonaniu zespołu Simone Rosettiego – wokalisty i flecisty,
który barwą głosu do złudzenia przypomina młodego Petera Gabriela
15.12.2008 r., poniedziałek, godz. 20.00
GOSPEL CHRISTMAS SHOW with Eby
and the Dew
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DOBRY KLIMAT NA... JAZZ

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA

PIOTR WOJTASIK

wany przez basistę PIOTRA LEMAŃCZYKA, któremu na scenie w Blue
Note towarzyszyć będzie gwiazda
wytwórni Blue Note Records, TIM HAGANS – długo oczekiwany w Polsce
trębacz, który po raz ostatni pojawił
się w naszym kraju w 1973 r. z big
bandem Stana Kentona podczas festiwalu Jazz Jamboree. Połączenie
tych dwóch osobowości muzycznych,
wsparte brzmieniem wibrafonu Dominika Bukowskiego i perkusji Kazimierza Jonkisza gwarantuje niezapomniane, muzyczne przeżycia!
TIM HAGANS

19.12.2008 r., piątek, godz. 20.30
SUSAN WEINERT TRIO
Kobieca magia dźwięków w wykonaniu jednej z największych osobowości
światowej gitary
22.12.2008 r., poniedziałek, godz. 20.30
DELETED gościnnie WOJCIECH
HOFFMANN
16.01.2009 r., piątek, godz. 20.30
PIOTR WOJTASIK INTERNATIONAL
QUARTET
24.01.2009 r., sobota, godz. 20.30
PIOTR LEMAŃCZYK QUARTET feat.
TIM HAGANS
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Paszport do
eksportu,

czyli jak podbić nowe
rynki zagraniczne
Przystąpienie Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE)
sprzyja rozwojowi kontaktów międzynarodowych przedsiębiorstw,
ale równocześnie wpływa na zaostrzenie konkurencji i zmusza do
stałego podnoszenia standardów prowadzenia działalności gospodarczej.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach
działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), wspiera rozwój polskiej gospodarki. Budżet działania 6.1 PO IG w latach 2007 - 2013 wynosi blisko
122 mln euro.

portowego oraz doradztwa w procesie przygotowania Planu Rozwoju Eksportu. Wdrożenie strategii opracowanej w Planie Rozwoju
Eksportu ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu wiąże się
z wykorzystaniem poniższych instrumentów:
• wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny,
• udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
w charakterze wystawcy,
• udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

Kto może skorzystać z dofinansowania ?

Poziom dofinansowania

Wsparcie mogą otrzymać mikro oraz mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie Polski. Wnioskodawcy muszą spełnić
także warunek dotyczący określonego udziału eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim w całkowitej sprzedaży.
W zależności od wielkości firmy, udział ten w ostatnim zakończonym roku obrotowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
nie może być większy niż:
• 30% - w przypadku mikroprzedsiębiorców,
• 25% - w przypadku małych przedsiębiorców,
• 20% - w przypadku średnich przedsiębiorców.

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc finansową w wysokości
100% kosztów usług doradczych oraz 50% w przypadku poniesionych kosztów kwalifikowanych dotyczących instrumentów możliwych do wyboru w ramach działania 6.1. PO IG. Maksymalna kwota
wsparcia wynosi 150 tys. zł. Pomoc w ramach działania jest udzielana na zasadach pomocy de minimis.

Na co przeznaczona jest pomoc ?
W ramach Paszportu do eksportu przedsiębiorca skorzysta
z obowiązkowego doradztwa w zakresie oceny potencjału eks-
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Termin uruchomienia konkursu: styczeń 2009
Zainteresowanych uczestnictwem w programie zapraszamy do
kontaktu: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji tel. 061 851 78 48/49, e-mail: Izba@pcc.org.pl

wywiad

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

14 grudnia 2008 r. w godz. 10.00 – 16.00
Już po raz piąty zapraszamy Państwa na imprezę rekreacyjno-edukacyjną w Szreniawie, prezentującą elementy
tradycji ludowej związanej ze zbliżającymi się obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Gościć będziemy ponad 80
twórców ludowych z różnych regionów kraju, którzy zaprezentują swoje charakterystyczne, regionalne wyroby rękodzieła ludowego, począwszy od tradycyjnych ozdób świątecznych poprzez rzeźbę, wiklinę, hafty do wyrobów rzemieślniczych, takich jak ceramika. Obok stanowisk
twórców pracownicy Muzeum zaprezentują liczne interaktywne pokazy, w tym pokaz wylewania
świec z wosku pszczelego, pokaz wyrobu i zdobienia pierników oraz pokaz wykonywania ozdobnych
kart świątecznych z papieru czerpanego i innych
naturalnych surowców. Jak na Jarmark przystało
nie zabraknie wielu innych stoisk – gastronomicznych i handlowych, takich jak: sprzedaż wędlin i ryb,
a także innych artykułów spożywczych. Można będzie zakupić choinkę czy stroik świąteczny, a także
całą gamę prezentów bożonarodzeniowych. W czasie Jarmarku posłuchać będzie można koncertu tradycyjnych kolęd i obejrzeć przedstawienie dla dzieci
Hej kolęda, kolęda.
Korzystając z gościnności redakcji Merkuriusza składamy Państwu serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt:
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok
Aby Was nie bolała głowa, ani bok.
Aby wam się rodziła i kopiła
Pszenica, żytko i wszytko
Abyście mieli w każdym kątku po dzieciątku
W stodole, w oborze, w komorze i na górze
Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie
Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 0-61 81 07 629
fax: 0-61 81 07 642
e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl

27

Êwi´ta

Życzenia
świąteczne
Niech mały Jezusek
w te Święta przyniesie
Państwu spokój ducha,
miłość i życzliwość,
świąteczny nastrój z bliskimi
i chwilę zadumy nad sobą
życzy serdecznie
Mariola Zdancewicz
Gwiazdka 2008
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Selekcja śmieci

Daniel Tylak

Związek Komunalnych Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w uzgodnieniu
z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne oraz administratorami i zarządcami domów, wprowadza selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na „suche” i „mokre”
ODPADY SUCHE to:

• Tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe: opakowania po
wodzie, napojach i mleku, środkach
czyszczących, szamponie, płynie do kąpieli, serkach, jogurtach,lodach, tłuszczach, folie, doniczki, zabawki, itp.
• Makulatura, drewno i tkaniny: gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe i drewniane, składane tektury, ubrania, tkaniny, itp.
• Szkło: butelki, słoiki, szklanki, pojemniki szklane, itp.
• Metale: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, pojemniki
metalowe, zakrętki do słoików, butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, itp.

ODPADY MOKRE to:

• Odpadu kuchenne: pozostałości potraw i produktów spożywczych, resztki warzyw i owoców, itp.
• Odpady roślinne: kwiaty cięte i doniczkowe, trwa, chwasty, liście, pozostałości po przycinaniu drzew i krzewów, itp.
• Pozostałe odpady z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych: popiół
z pieców i kominków, pampersy, kurz
z odkurzaczy, ziemia i inne odpady
mogące zabrudzić odpady „suche”.

Tak wyodrębnione grupy odpadów zebrane w oddzielnych pojemnikach i dostarczone do zakładu „Orli Staw” oddzielnym
transportem, poddane będą nowoczesnym
procesom technologicznym, takim jak: segregacja, odzysk, przetwarzanie i unieszkodliwianie. Odzyskane surowce wtórne zostaną ponownie wykorzystane gospodarczo. Pozostałe odpady, nie nadające się do
wykorzystania, trafią na składowisko. Wszyscy mieszkańcy należący do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto” otrzymają na
temat nowej metody segregacji śmieci stosowne materiały.
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opera

Jestem Carmen

Być solistką poznańskiej Ope- necki – aktor scen łódzkich. Dzięki niemu
ry. Co to dla Pani oznacza?
jestem nie tylko śpiewaczką, ale i aktorką
Zawsze chciałam śpiewać... Odtwarza- – umiem przekazać publiczności, co czuje
nie najpoważniejszych partii operowych odtwarzana przeze mnie postać.
to dla mnie nie tylko wielkie wyzwanie, ale
Z tego co wiem, Pani związki
też spełnianie moich wewnętrznych po- z Poznaniem nie są długie...
trzeb i chęć stawiania sobie coraz to noZ Poznaniem jestem związana już od
wych wyzwań.
dwóch lat i sądzę, że poznałam trochę to
Talent wokalny to dar natury, wspaniałe miasto. Lubię spacerować po
czy też spadek po przodkach?
Starym Rynku i Malcie, mam także inne
Wiem, że dziadek dysponował wspania- ulubione zakątki...
łym niekształconym tenorem, o czym nieA skąd nagle Teatr Wielki
stety mogła się przekonać tylko najbliższa w Poznaniu?
rodzina. Ja pierwsza występuję zawodowo
To było w moje urodziny, 8 marca. Dona scenie operowej, oddałam się też całko- stałam telefon z Poznania, czy nie zaśpiewicie muzyce oratoryjnej.
wałabym roli Carmen. Od razu zaczęłam się
Czyli jak została Pani śpie- pakować! Wkrótce potem zaproponowano
waczką?
mi stały kontrakt. W poznańskim Teatrze
W domu często przy różnych oka- Wielkim występuję od listopada 2006 roku,
zjach się śpiewało, a fortepian był nie- kontrakt podpisałam w lutym 2007 roku.
odłącznym towarzyszem spotkań rodzinJakie partie Pani już śpiewała?
Mogłabym długo wyliczać... Zaczęłabym od mojej ukochanej roli Carmen, ale
wymieniłabym także rolę Feneny w Nabucco, Magdaleny w Rigoletto czy Jadwigi
w Strasznym dworze.
Carmen to wamp, a Jadwiga
to panienka z dobrego domu. Czy trudno łączyć te dwie role?
Jestem i aktorką, i śpiewaczką – czuję
osobiście obie postacie. Carmen to żywiołowość i temperament, rozumiem tę postać,
chociaż nie chciałabym być taką kobietą. Jadwiga jest za to romantyczna i sentymentalfot. Krzysztof Citak
na. Taka postać jest mi bliższa, ale czuję, że
nych, tak więc śpiewałam od dziecka. Po- na scenie jestem i Carmen, i Jadwigą.
stawiłam na muzykę, a uwieńczeniem był
Wróćmy do Pani korzeni...
dyplom Akademii Muzycznej w Łodzi, na
Urodziłam się we Wrocławiu. Jedni
wydziale aktorsko-wokalnym. Śpiewu dziadkowie są zza Bugu, drudzy sprzed
uczyła mnie wspaniała diva – Jadwiga Bugu. Moja rodzina to ekonomiści, ja pierwPietraszkiewicz, którą cała Polska podzi- sza jestem inna i śpiewam zawodowo.
wiała w latach powojennych. Z kolei ze
Wykonuje Pani nie tylko arie
sztuką aktorską oswajał mnie Andrzej Żar- operowe, ale i oratoria...

Bach, Haendel, Requiem Mozarta czy
Verdiego to niesamowite doznania. Uwielbiam oratoria – przenoszę się w inny świat,
w inny byt. Mój profesjonalizm nie pozwala mi jednak rozmarzyć się do końca, czuwam nad techniką śpiewu i by mój głos był
na właściwym poziomie. Jestem zakochana
w muzyce barokowej, a oratoria to najlepsza twórczość tego okresu.
O czym marzy poznańska solistka – La Scala, Metropolitan Opera?
Czemu nie! Gdyby mi to zaproponowano, nie wahałabym się ani chwili. Śpiewałam już w Niemczech i we Francji. Nie bałabym się wystąpić i na włoskich scenach. Kobiety śpiewaczki mogą brać udział w konkursach do 33 roku życia, a więc mam jeszcze trochę czasu...
A Pani życie prywatne?
Na razie moim życiem jest muzyka.
W sprawach prywatnych szukam swojego
miejsca. Mam 29 lat i chciałabym się zmierzyć z kilkoma wyzwaniami.
Czego gwiazda operowa słucha w domu?
Wbrew pozorom nie tylko muzyki klasycznej. Nie wyłączam radia, gdy śpiewa
Barbara Streisand czy Whitney Houston.
Lubię dobrą muzykę, przestrzenną.
Modne stały się współczesne
inscenizacje operowe. Co Pani o nich sądzi?
We wszystkim lubię umiar. Owszem, jestem Carmen ubraną w skórzane ciuchy, ale
chciałabym ją grać także w klasycznych cygańskich kreacjach. Nie mam nic przeciwko
nowoczesności, ale sprzeciwiam się udziwnianiu za wszelką cenę. Inscenizacyjny rozmach nie może przecież przesłaniać wymowy prawdziwej sztuki, a często tak się dzieje. Gdybym jednak dostała rolę we współczesnym spektaklu operowym – dałabym
sobie radę.

fot. Juliusz Multarzyński

opera

Sylwia Złotkowska, mezzosopran, solistka
Teatru Wielkiego w Poznaniu w rozmowie
z Kazimierzem Brzezickim
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Kazimierz Brzezicki

Skazany przez
policję
Dominik D. dwa miesiące temu skończył
20 lat. Nie ma zawodu, nie uczy się. Dlaczego? Dwukrotne zatrzymanie przez policję,
raz pod zarzutem morderstwa, drugi rozboju,
spowodowały, że trafił do aresztu tymczasowego. Teraz rzucił naukę, zamknął się całkowicie w sobie. Kiedy usłyszał wyrok uniewinniający za rozbój, nie okazał żadnej emocji,
w przeciwieństwie do matki, która nie mogła powstrzymać łez. Podobnie zachował się,
kiedy prokuratura umorzyła postępowanie
wobec niego w sprawie zabójstwa z uwagi
na brak jakichkolwiek dowodów, które można by przedstawić w sądzie.
Współpodejrzani o morderstwo, też
zresztą niepełnoletni, za niesłuszne aresztowanie dostali po 50 000 złotych. Dominik D.
też złoży wniosek o stosowne zadośćuczynienie i odszkodowanie.
– Ale kto – pyta jego matka – zwróci mu
to, że nie skończył żadnej szkoły, że nie jest jak
jego koleżanki i koledzy na studiach. Kto zapłaci nam, rodzicom, za łzy, za nasz horror, za
nasze stracone życie?
Teraz w wieku 20 lat Dominik zacznie
życie od nowa – jeżeli pozwoli mu na to policja. Prowadzący sprawę zabójstwa oświadczył w obecności adwokata Kazimierza Michalaka, że „zgnoi” Dominika, bo wie, że to
on zabił. Oskarżenie o rozbój i groźby karalne są próbą tego „gnojenia”.

Anatomia zbrodni
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Dominik i Piotr przyznali się do zabójstwa staruszki. Według ustaleń policji dwaj
17-latkowie i ich 15-letni kolega Sebastian
zabili ją, bo potrzebowali pieniędzy. Zrabowali jej niespełna 100 złotych. Spędzili pół
roku w areszcie. Prokurator jednak umorzył postępowanie, stwierdzając, że zabezpieczone dowody na miejscu zbrodni
w żaden sposób nie wskazują na osadzonych w areszcie nieletnich podejrzanych.

Konkluzja była jedna – to nie oni dokonali zbrodni.
Bronisława S. z ulicy Matejki w Poznaniu była ufna i wszystkich wpuszczała do
mieszkania. We wrześniu 2005 roku została
zamordowana. Pół roku później policjanci
zatrzymali trzech nastolatków. W jaki sposób policjanci trafili na trop podejrzanych,
nikt nie chce mówić. Są to tajne informacje
operacyjne. Po kilkunastu godzinach przesłuchań podejrzani przyznali się do zabójstwa.

Czy tutaj biją?
– Przeżyłem szok – mówi adwokat Cezary
Rajski. – Dziecko w mojej obecności oświadczyło policji, że zabiło kobietę. Zastanowiło
mnie wówczas jedno, mówił to wszystko jak
wyuczoną na pamięć lekcję.
– Sam nie wiedziałem, co mam sądzić –
dodaje adwokat Kazimierz Michalak. – Chłopak, który nawet nie skończył siedemnastu lat,
mówił takie rzeczy, że włosy jeżyły się na głowie. Od początku nie wierzyłem w jego opowieść. Rutynowo zażądałem zbadania kolejnych śladów i – jak się okazało – miałem rację. Te dzieci nikogo nie zabiły.
Jednakże z uwagi na bardzo duże prawdopodobieństwo dokonania przez podejrzanych zabójstwa, Dominik i Piotr trafili
na trzy miesiące do aresztu, a ich młodszy
kolega do pogotowia opiekuńczego. Dopiero w czerwcu 2006 roku na biurko prokuratora trafiły wyniki ekspertyz śladów linii
papilarnych i zabezpieczonych na miejscu
zbrodni plam krwi. Okazało się, że ani Dominik, ani Piotr, ani Sebastian nawet nie byli
w mieszkaniu przy ulicy Matejki. Dlaczego
przyznali się do zbrodni, której nie popełnili? Według biegłego psychologa, powołanego przez prokuratora, cała trójka w sytuacji
stresu jest wyjątkowo podatna na wszelkiego rodzaju sugestie.

Co zeznali na policji?
Dominik wygląda na 15 lat, szczupły
blondyn ostrzyżony na jeżyka.
– Dlaczego przyznałeś się do zabójstwa?
– Miałem wtedy wszystkiego dosyć. Była
noc, byłem sam. Policjant wmówił mi, że będzie lepiej dla mnie, jak się przyznam. No to
się przyznałem. Nie wiem, dlaczego – wyznaje ze spokojem.
– Słyszałem wersję, że policjanci zmusili cię
do zeznań siłą. Byłeś bity na przesłuchaniu?
– Nikt mnie nawet nie tknął palcem, ale
stłamsili mnie psychicznie. Wiem, że bili Piotrka – dopowiada.
Piotr i jego matka twierdzą, że chłopak
był bity. Prokurator w tej sprawie wszczął
odrębne postępowanie karne.
– Byłem głodny i wycieńczony – mówi
Piotr – Źle się czułem. Chciałem iść do toalety, ale pozwolili mi tam pójść dopiero wieczorem. Co chwila przychodził inny policjant.
Każdy mówił, że będzie dla mnie lepiej, jak się
przyznam. Jeden z nich uderzył mnie w klatkę piersiową, drugi kopnął w kostkę. Potem
się śmiali, że kuleję. Pytali mnie, czy byłem kiedyś w górach albo nad morzem. Kiedy powiedziałem, że nie, to się roześmiali. Powiedzieli,
że nigdy już tam nie pojadę, bo zgniję w pudle. Będą mnie tam gwałcić, a takich jak ja
powinno się palić na wolnym ogniu. Miałem
wszystkiego dosyć.

Błędy organów ścigania?
Policjanci, wpierw z Komisariatu Targowego, a potem z komendy miejskiej
przeprowadzali rutynowe czynności śledcze. Osiągnęli sukces, bo podejrzani przyznali się do zbrodni. Przy okazji jednak
popełnili kilka poważnych uchybień procesowych. Dominika i Piotra zawieziono
do mieszkania przy ulicy Matejki, a potem kazano opisać im miejsce, gdzie byli.

fot. Paulina Motylewska

– Z naszego punktu widzenia ustaliliśmy
i zatrzymaliśmy sprawców zbrodni, którzy
przyznali się do zabójstwa – mówi Mikołaj
Rozbicki z zespołu prasowego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu i dodaje: – Nie
wiem, dlaczego prokurator nie potrafił zabezpieczonych dowodów przekuć w akt oskarżenia.

Śledztwo adwokatów
Adwokaci sami prowadzili śledztwo
i to w wyniku ich sugestii zdobyto dowody,
które wykazały niewinność ich klientów. Co
ustalili? W momencie zabójstwa cała trójka
była w szkole. Dzienników lekcyjnych nikt
nie sfałszował. Dyrektor szkoły i nauczyciele są pewni, że chłopcy byli na lekcjach. To
adwokaci zażądali ekspertyzy śladów genetycznych i linii papilarnych.

genetycznych, wykluczające udział podejrzanych w zabójstwie, natychmiast uchyliliśmy areszt wobec siedemnastolatków i pozwoliliśmy opuścić pogotowie opiekuńcze
piętnastolatkowi.

Zemsta policjanta
Piotr i Sebastian zdążyli złożyć do sądu
wnioski o odszkodowanie za niesłuszny
pobyt w areszcie. Dominik nie zdążył. Został znów aresztowany. Przebywał w areszcie od końca grudnia 2006 roku do końca
lutego 2007. Został oskarżony o to, że 28
grudnia 2006 roku z nieustalonym drugim
mężczyzną, stosując przemoc wobec Agaty Ż., przewrócił ją i zabrał torebkę z portfelem, w którym było 20 złotych, dokumenty.
Uszkodzono też jej okulary o wartości 300
złotych. Straty ogółem wyniosły ok. 425 zł.

Nadto Dominik 30 grudnia 2006 pod
adresem Arkadiusza K. (policjanta, który nadzorował śledztwo) stosował groźby
jego pobicia, które wzbudziły w nim uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.
Agata Ż. około godziny 22 wracała z lodowiska Bogdanka, idąc w kierunku ulicy
Garbary. Tam została napadnięta. Wezwała
policję. Radiowóz był na miejscu po 3 minutach. Funkcjonariusz dokonał oględzin i kazał dziewczynie przyjść osobiście na pobliski komisariat Stare Miasto. Policjanci nawet
nie podwieźli ofiary pobicia!!! Poszła zatem
na komisariat Stare Miasto, gdzie okazano
jej albumy ze zdjęciami osób podejrzewanych, pozostających w zainteresowaniu KP
Stare Miasto. Na miejscu już był Arkadiusz K., który chociaż pracował w innej komendzie, zainteresował się tą
sprawą. Na okazanej tablicy w jednym z mężczyzn Agata Ż. rozpoznała Dominika D.
– Prokuratura w całości dała wiarę
policji – mówi adwokat Jerzy Powidzki.
– Oskarżyła Dominika nie tylko o rozbój,
ale i o groźby karalne wobec policjanta. Dopiero na moją interwencję zabezpieczono i zbadano komputer Dominika. Okazało się, że w czasie napadu korzystał on z „gadu-gadu”, a więc to nie
on dokonał napadu. Nie rozumiem, jak
policjant dwa razy większy od oskarżonego może się go bać? Nie bała się go
na przykład córka policjanta, koleżanka
oskarżonego, nie bali się inni policjanci.
Tutaj była prywata policjanta i dlatego
adwokat Kazimierz Michalak poprosił
mnie o zastępstwo procesowe, bo sam
zeznawał jako świadek w sprawie gróźb, ale ze
strony policjanta wobec Dominika.
Asesor sądowy Renata Żurowska uniewinniła Dominika od obu zarzutów. Uwierzyła, że Dominik w czasie napadu korzystał z komputera, gdyby było inaczej, trzeba by jego rodziców oskarżyć o współudział albo pomoc w przygotowaniu napadu i stworzenia fałszywego alibi. Sąd też
nie dał wiary, aby kobieta, która nosi okulary „minus cztery”, i której okulary spadły,
mogła rozpoznać napastnika. Sąd nie uwierzył też, aby policjant bał się zatrzymanego
Dominika. To po prostu absurd. Zdaniem
sądu policjant jest wewnętrznie przekonany o tym, że Dominik jest sprawcą zabójstwa i nie może się pogodzić z tym, że sprawa została prawomocnie umorzona. Wyrok
nie jest prawomocny. Prokuratura zażądała
dwóch lat i sześciu miesięcy więzienia.
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Sąd uwierzył, że podejrzani znają doskoProkuratorskie uzasadnienie postanonale topografię miejsca zabójstwa. Poli- wienia o umorzeniu śledztwa wprost poracjant, który przesłuchiwał małoletniego ża. Od samego początku nie było żadnego
Sebastiana, napisał w protokole, że robili dowodu przeciwko Dominikowi, Piotrowi
to w obecności jego matki. Zarówno ko- i Sebastianowi. Dlaczego zatem ich zatrzybieta, jak i jej syn kategorycznie temu za- mano? Dlaczego przyznali się do zbrodni,
przeczają. I w tej sprawie prokurator wsz- której nie popełnili?
czął postępowanie karne.
– Prokuratura nadzorowała to śledztwo
– Sąsiedzi wieszają na klatce schodowej – mówi prokurator Jan Chojecki, szef Prokserokopie strony tytułowej jednego z tablo- kuratury Rejonowej Poznań – Grunwald. –
idów. Ta gazeta i ci ludzie już mojego syna Często bywa tak, że nie ma zasadniczych doskazali, mimo że jest niewinny. Nikt w to wodów winy. Ci ludzie przyznali się jednak
nie chce uwierzyć. Jakim prawem pokazano do zabójstwa. Nie wierzę, aby byli bici, ale to
tam twarz mojego syna? Nigdy nie wierzyłam, wyjaśni już nasze postępowanie. Kiedy tylżeby on mógł to zrobić – matce Dominika ła- ko do prokuratury trafiły niezbite dowody
mie się głos, zaczyna płakać.
w postaci linii papilarnych i wyniki badań
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sztuka
Mandala na miesiąc styczeń 2009

Mandala na miesiąc kwiecień 2009

Andrzej Haegenbarth

Mandale wróżki Tekli
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Małgorzata Matczyńska, znana jako wróżka Tekla, jest tarocistką i art-terapeutką. Od ponad dwudziestu lat nie tylko przepowiada
przyszłość, ale również stara
się wpłynąć na ludzi, aby polepszyli swoje życie. Przez wiele lat czyniła to tylko za pomocą kart Tarota, a ostatnio dodatkowo maluje mandale. Zwykle
są to tzw. Mandale Duszy, intuicyjne pastele wykonywane w stanie medytacji na
indywidualne zamówienie.
– Podczas wieloletniej pracy – mówi Tekla – zauważyłam, że chociaż ludzie otrzymują z kart potrzebne im informacje, by
pozytywnie zmienić swoje życie, to jednak brakuje im wiary w siebie, cierpliwości i energii, dlatego dodatkowo zajęłam
się malowaniem mandali-obrazów energetycznych. Za ich pomocą można wydo-

być z człowieka jego wewnętrzne piękno,
światło oraz twórcze potencjały i wzbogacić życie o nowe wartości”.
Dawniej powstawały mandale indywidualne, a od paru lat pojawiają się również okolicznościowe, umieszczane w kalendarzach. Warto zwrócić uwagę na planszowy kalendarz na 2009 rok noszący tytuł Mandale Tekli. Zawiera on specjalnie
namalowane na dany miesiąc barwne diagramy. Powstały one, jak wszystkie obrazy wróżki, w stanie medytacji i zawierają
takie energie, które są ludziom potrzebne
w określonym czasie.
W jaki sposób powstają te niezwykłe
obrazy? Otóż najpierw ich autorka modli
się do – jak mówi – Inteligencji Najwyższej i Miłości Najwyższej, prosząc o energie. A że jest wychowana w wierze katolickiej, modli się do Boga, który uosabia
owe cechy. Zwraca się również o pomoc

w malowaniu do aniołów. Następnie medytuje i zaczyna pracować. Twierdzi, że
powstałe obrazy nie zależą od niej. Kiedy
zaczynała malować, myślała na przykład,
że styczeń będzie w kolorach bieli, szarości, a maj – w zieleni. Stało się inaczej.
– Jestem zdziwiona, że mandale nawet
kolorystycznie nie kojarzą się z odpowiadającymi im miesiącami. Zawierają natomiast bardzo dużo fioletu i różu, tak jakby w 2009 roku ludzie potrzebowali wewnętrznego spokoju i wyciszenia. Są one
bardzo energetyczne, ale jednocześnie
powodują w odczuciu patrzącego wewnętrzny spokój.
Mandala (koło, okrąg, centrum) to –
przypomnijmy – święta hinduska konstrukcja geometryczna używana do celów medytacyjnych. Jest ona symbolicznym obrazem świata, sił kosmicznych
i porządku. Podstawowa jej forma składa
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Mandala na miesiąc wrzesień 2009
się z okręgu zawierającego w sobie kwadrat, którego boki stanowią strony świata. Mandale można rysować, rzeźbić czy
usypywać z barwionego piasku. Będąc
symbolem wszechświata, ukazują, jak
wewnętrzny i zewnętrzny chaos przybiera harmonijną formę. Tradycyjna mandala przypomina kwadratowy pałac otoczony barwnymi kręgami, posiadający cztery
bramy otwarte na cztery główne kierunki
oraz strażników bram.
Najważniejsze symbole geometrycznego diagramu, o którym mowa, to koło,
kwadrat i trójkąty. Pierwszy jest manifestacją boga, słońca, drugi symbolizuje ziemię, natomiast trójkąty reprezentują zasadę trimurti czyli współistnienia trzech elementów. Centrum natomiast jest źródłem
i kresem wszystkich zamanifestowanych
w kosmosie rzeczywistości.
Podstawowe kolory stosowane
w mandalach to niebieski, czerwony,
żółty, fioletowy, zieleń oraz biel i czerń.
W praktykach jogicznych mandala służy
do koncentracji umysłu, a w konsekwencji do osiągnięcia ostatecznej prawdy.
Okazuje się, że ten zaadaptowany hinduski symbol Kosmosu sprawdza się rów-

Mandala na miesiąc październik 2009
nież współcześnie. Podobnie jak przed wiekami, również i dzisiaj mandale tworzy się
w celach medytacyjnych i terapeutycznych,
do psychicznej regulacji energii, do oczyszczenia organizmu z chorób i złych emocji.
W ramach autoterapii diagramy wykonują
pacjenci psychiatrów i psychologów, artyści
podróżujący na Wschód oraz wróżki.
Wzory mandali ukierunkowują aktywność duchową człowieka w taki sposób, aby jego działania kierowane sercem
i umysłem charakteryzowały się harmonią i rytmem, odpowiadającym rytmowi
form geometrycznych.
Indywidualne obrazy Tekli namalowane w celach terapeutycznych tylko nawiązują do tradycyjnej mandali, nie wszystkie
mają nawet zaznaczone strony świata. Są
oparte na formie koła i posiadają wyraźne, jasne centrum, w czym przypominają
tworzone na indywidualne zamówienie
Mandale Duszy, których wnętrza są białe,
złoto-białe, złoto-srebrne. Czasami formą
przypominają kwiaty lub kryształ. W drugim przypadku dotyczą ludzi z bardzo
wysokiego poziomu energetycznego.
Tutaj trzeba dodać, że obcując z pracami wróżki, nie należy podchodzić do

nich jak do dzieł sztuki, analizować ich
i oceniać pod względem warsztatowoartystycznym, lecz traktować jak autentyczne, intuicyjne obrazy, które przypłynęły z podświadomości.
Zdaniem Matczyńskiej, aby oddziaływały one na człowieka, wystarczy wyciszyć się, wpatrywać w obrazy należące
do danego miesiąca i medytować. Jeśli
ktoś nie potrafi medytować, to może patrzeć na mandalę rozproszonym wzrokiem i w ten sposób wprowadzić siebie w stan alfa, podobny do medytacji.
Wówczas – jak mówi pani Tekla – mandala sama poradzi sobie w organizmie,
w energiach, nie tylko oczyści go, ale
również wzmocni pozytywne obszary
naszego życia.
Wróżka Tekla na podstawie wieloletniego doświadczenia twierdzi, że mandala pomaga wyciszyć się, wywołuje poczucie harmonii oraz ma wpływ na poprawę zdrowia. Delikatne wibracje kolorów
i kształtów obrazu – według wróżki – powodują odkrywanie głębszych obszarów
własnej osobowości oraz zwiększają możliwości rozwoju duchowego.
Kontakt z wróżką – tel. 694 702 452
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kino

Małgorzata Kuzdra

Kino, które przyciąga...

Poniższy tekst może wydać się nieco tendencyjny. Być może będzie to wrażenie uzasadnione,
skoro o kinie Muza pisze aktualnie urzędująca i zakochana w tym miejscu kierowniczka
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Kino Muza ma 100 lat! Jeszcze rok temu acji, w której kino w 100-lecie swojego ist- rozpoczęliśmy obchody jubieluszu „Kino
mało kto o tym wiedział. Kiedy w listopa- nienia przestałoby działać. Sprawna reakcja Muza ma 100 lat”. Zaczarowaliśmy kino,
dzie 2007 roku przeprowadziliśmy ankie- Prezydenta Macieja Frankiewicza i elastycz- pracowników i widzów, przenieśliśmy się
tę wśród naszych widzów, szacowali wiek na postawa Estrady Poznańskiej pozwoliły
w 1908 rok – było naprawdę sympaMuzy na 10, 20, 30, nieraz 50 lat. Miesiąc kinu Muza po raz kolejny nie
tycznie i wesoło. Teraz oglądamy 100
później w folderze z programem kina po- p o d d a ć
filmów na 100-lecie, a 31 grudnia będaliśmy informację, że kończymy
dziemy uroczyście zamykać jubileusz
właśnie 99 lat. Ankiety wypełnioNocą Sylwestrową, oczywiście pełną
ne w grudniu wskazywały jednoświetnych filmów.
znacznie, że nasi widzowie czytają
Muza to kino, w którym chce
ze zrozumieniem i wiedzą już, jaki
się pracować, miejsce, które chce
jubileusz szykuje się w 2008 roku.
się tworzyć. Właśnie dlatego nie
Styczeń 2008 przyniósł rozczaustajemy w organizowaniu festirowanie i strach – najstarszemu niewali i przeglądów filmowych, wyprzerwanie działającemu kinu w Pomyślaniu nowych atrakcji i proznaniu groziło zamknięcie. Zarządca
mocji. Widzę coraz wyraźniej, że
kina – firma Gutek Film – postanowiMuza staje się miejscem, w któła zakończyć prowadzenie działalności
rym chce się oglądać filmy, spo.
w Poznaniu, a lokal, w którym działało
tykać
ludzi, czy po prostu przebya Muza
ku wać. Mam nadzieję, że uda nam
o
ecia kin
r
-l
8
0
0
0
kino, miał zostać wystawiony na prze9
1
1
lizacji z
uguracja
śnia, ina nicy kina w sty
targ. O włos, proszę Państwa, naprawdę
się spełniać oczekiwania naszych wi21 wrze
w
co
o włos byliśmy od zamknięcia Muzy, od Na zdjęciu pra
się prze- dzów przez kolejnych 100 lat! A już teraz
tej paradoksalnej sytuciwnościom losu. A widzowie chciałabym wszystkim muzowym stałym
pięknie wtedy o Muzę dbali. Dostaliśmy bywalcom podziękować – za entuzjazm,
dziesiątki maili z wyrazami poparcia i go- otwartość i wspólnie obejrzane filmy.
towością wspólnego stanięcia na barykadzie, jeśli będzie taka potrzeba! Sytuacja,
która mogła być początkiem końca, przewrotnie sprawiła, że
oczy całego miasta zostały zwrócone na ul. Św. Marcin
30, a kwietniowa frekwencja była najwyższa w skali ostatnich
kilku lat. Był to szczególny czas, a nasi widzowie udowodnili, że
dbają o swoje kino…
21 września, po
wielu miesiącach
przygotowań i pracy nad programem,

syfie naklejają cudną, zieloną etykietę „ecofriendly”. Poważniejsze są nowego rodzaju
nierówności społeczne i ekonomiczne, bo
tylko najbogatszych, najbardziej rozwiniętych stać na przestrzeganie wyśrubowanych eko-wymagań. Wzrosnąć może dominacja i zależność, kiedy za ochronę środowiska i klimatu zapłaci biedniejsza większość. Nie wszyscy są w takiej samej sytuacji wobec eko-wyzwań.

To, że akurat Poznań organizuje Konferencję Klimatyczną, to tak jakby Chiny gościły konferencję o prawach człowieka. Dla
więzionych dysydentów chińskich byłby to
pomysł nie do przyjęcia. Podobnie dla poznaniaków naprawdę przejętych ekologicznymi wyzwaniami lokalizacja KK w Poznaniu to cyniczny geszeft. Autorytet Konferencji uwiarygodniać bowiem będzie obecną
politykę władz Poznania – jako politykę
proekologiczną. Naprawdę jednak posłuży
Polska, gospodarz Konferencji Klima- jej pozorom, a nie polityce rozwoju rzeczytycznej, jest trochę w tej gorszej sytuacji. wiście zrównoważonego.
Rząd jednak przyjął strategię hamulcowePoznań organizuje Konferencję niego, bo uległ interesom lobby węglowo- szczerze, głównie interesując się, na ile
energetycznego broniącego pozycji mo- opłaci się i czy miasto sprosta, bo jeśli tak,
nopolistycznej. Straszy ono wzrostem cen to może trafi się następna taka fucha. Nikt
energii, przywiązane do status quo, w któ- nie pyta, na ile Poznań prowadzi ekologiczrym ponad 90% prądu powstaje z węgla. ną politykę, przeciwdziałającą zmianom
Jednocześnie blokuje alternatywną ener- klimatu. W rezultacie mamy do czynienia
z wielką mistyfikacją, teatrem na
skalę całego miasta, które ubiera
się w ekologiczne dekoracje, żeby
udawać coś, czym nie jest – pod
Lech Mergler Konferencję.
Gazety piszą, że „Poznań świeci przykładem”, bo rozdaje energooszczędne żarówki. To jest słuszny,
ale kwiatek przy... hurtowni kożuchów. 30-40% emisji CO2 pochodzi
z rur wydechowych, więc Poznań
jako miasto stawiające na samochód (jedno)osobowy – patrz str.
35-37 uchwalonego we wrześniu
getykę (wiatr, biomasa), płacąc już za to Programu Drogowego – mimo deklarawielkie kary. Efektywność energetyczna cji żarliwych, że jest odwrotnie, po prostu
jest w Polsce ok. 2,7 razy niższa niż śred- oszukuje opinię. Na linie tramwajowe ma
nia w UE – to ilość energii do wytworzenia bowiem zamiar wydać strategicznie kilka1 euro PKB. Powinno to postawić na pierw- dziesiąt razy mniej niż na drogi dla samoszym planie zmniejszanie zużycia, na dru- chodów. Rok Klimatu i Środowiska, genegim – rozwój Odnawialnych Źródeł Energii ralnie pożyteczny, to kolejna maska w tej
(OZE). Jedno i drugie plus skutki kryzysu maskaradzie, tym bardziej cynicznej, że
zmniejszą zyski monopolu węglowo-ener- w styczniu tego roku uchwalono Studium
getycznego i uderzą w masy jego pracow- przestrzenne zmniejszające o 1300 ha teników, co jest problemem poważnym. Po- reny zielone. A w tle drakońska podwyżka
stępowaniem rządu kieruje chyba zasada: cen biletów, zmniejszająca liczbę pasażechrońmy klimat jak najbardziej, i przyro- rów w tramwajach na rzecz smrodzących
dę też, tylko żeby nic się nie zmieniło i nie w korkach rzęchów. Jedna jedyna hybryda
kosztowało. Tymczasem ludność akceptuje autobusowa to w tym smutnym kontekście
wzrost cen energii z powodu konieczności tylko kolejna, efektowna maska...
ochrony klimatu – wzrost do 10%. Dziś jednak w Polsce im bardziej prąd (gaz) oszczęMoże pożytkiem z Konferencji będzie,
dzamy, tym staje się on droższy, bo mono- że tutejsze władze nauczą się, iż zrównopolista broni zysków, jak Aquanet wpływów ważony rozwój definiuje się przez zużywaza wodę coraz bardziej oszczędzaną w Po- nie zasobów – paliwa, powietrza czystego,
znaniu. Dlatego trzeba wielkiej zewnętrznej przestrzeni, ciszy, a nie „równowagę” miępresji, żeby nastąpiły zmiany strukturalne. dzy tramwajem a samochodem (jedno)
Rządzie, dość hamowania!!
osobowym, na przykład.
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Nie, żeby zaraz wietrzyć szwindel. Chodzi o to, co mamy mieć z grudniowej konferencji przeciwko zmianom klimatu, zaplanowanej w naszym mieście. A zwłaszcza – jak powstrzymać różne apetyty, łakome gęby, które zechcą przy okazji Sprawy
się pożywić.
Niektórzy uczeni, politycy i publicyści
głoszą, że w ogóle tematu nie ma, o klimacie decyduje aktywność słońca, cykle
astronomiczne i geologiczne. Kiedyś na
terenie Polski był klimat śródziemnomorski,
a przedtem lodowiec. I dinozaury. Pewności całkowitej więc nie mamy, ale są trzy co
najmniej dodatkowe argumentacje „za” troską o klimat: ona bardzo przysłuży się ekorozwojowi, a jedno z drugim idzie w parze
i niczemu nie szkodzi. Dwa – jeśli klimat
zależy od wielu czynników, to działalność
człowieka może być „języczkiem u wagi” –
w synergicznej konfiguracji z innymi
może zdecydować o katastrofie lub
przetrwaniu. Trzy – jak w zakładzie
Pascala o istnieniu Boga: jeśli nie uwierzymy, a jest coś na rzeczy, to stracimy
wszystko, a jeżeli to tylko iluzja – najwyżej trochę kasy się zmarnuje.

CLIMATE
GESZEFT

Wszyscy lekarze modlą się o choroby, strażacy o pożary... a kapitał modli się o nowy kryzys, na którym można by zarobić. Dla biznesu najgorsza
jest stagnacja w obszarze potrzeb
ludzkich, więc jeśli nie ma nowych, to
trzeba je wymyślić. Choćby wyczerpywanie
się ery kopalnej – paliw kopanych i innych
surowców, których przetwarzanie żre energię. Zmiany klimatyczne to prezent, więc
wielki tort dla kapitału i biznesu.
Zieloni trąbią o tym od lat, że ekorozwój to nie franciszkańska bieda, odejmowanie od ust i od innych części ciała, to nie
cofanie się i zacofanie, tylko bardzo dynamiczny rozwój i dochodowy, przyszłościowy biznes. Po co wojować z ekologami, obchodzić zakazy trucia, albo „kupować” prawa trucie tolerujące. Więcej i na dłużej zarobi się na nowych, „czystych” technologiach,
drogich jak cholera, ale przysparzających
oszczędności. Nowoczesny, ekologiczny
dom albo hybrydowa bryka na prąd, wodę
i słońce są znacznie tańsze w utrzymaniu
niż tradycyjne, bez obniżania komfortu używania. „Eko” to nie umartwianie się, dzięki
„eko” powstaną zupełnie nowe rzeczy i technologie i z zyskiem będą sprzedawane.
Są problemy zasadnicze. Nie tylko przez
oszukańcze biznes-męty, które na starym
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Łączy nas
błękitna energia

Gaz Ziemny – Dobra Energia
Dbasz o ciepło i komfort dla Twojej rodziny. Szukasz przyjaznego, bezpiecznego
i nowoczesnego źródła energii, dzięki któremu stworzysz dla bliskich
przytulny i ciepły dom.
Gaz ziemny to idealne rozwiązanie. Twój dom ogrzewany gazem ziemnym to komfort
w utrzymaniu wybranej temperatury, pełna kontrola nad kosztami użytkowania,
gwarancja ciągłych dostaw siecią gazociągów oraz ekologiczne podejście do życia.
To także pełna gwarancja bezpieczeństwa Twojej rodziny.

www.pgnig.pl
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