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Z Adamem Szejnfeldem, Wiceministrem
Gospodarki rozmawia Kazimierz Brzezicki
Według Międzynarodowego
Funduszu Walutowego gospodarka polska „skurczyła” się o 3%, ale i tak pozostaje liderem w regionie. Jak recesję odczuwa Wielkopolska?
Niewątpliwie świat ogarnięty jest kryzysem, panuje głęboka recesja gospodarcza.
Ponieważ siłą naszej gospodarki jest eksport głównie do państw zachodnich, które najbardziej ten kryzys dotknął, to skutki
tego osłabienia musi odczuć i nasza gospodarka. Jednakże potencjał Polski i elastyczne przystosowanie do trudnych warunków
powodują, że skutki ogólnoświatowego
kryzysu są u nas mniej odczuwalne aniżeli
w innych państwach. Trzeba wprost stwierdzić, że gospodarka, wolniej co prawda, ale
nadal się rozwija i negatywne skutki recesji dotykają nasz kraj w mniejszym stopniu,
aniżeli cały Zachód. Cieszą pozytywne opinie światowych instytucji ekonomicznych
dotyczące polskiej gospodarki, ale pomimo
pozytywnych trendów nie możemy zapominać, że niekorzystne skutki dotkną i nas.
Nie można wykluczyć, że dojdzie do bankructw czy zwolnień ludzi. Wielkopolska
należy do regionów, które w tych ciężkich
czasach radzą sobie bardzo dobrze, lepiej
niż inni. Nie widać, żeby u nas pogłębiało
się bezrobocie, czy też dochodziło do spektakularnych bankructw. Radzimy sobie dobrze, bo Wielkopolska, jako jeden z nielicznych regionów, stawia miedzy innymi na
innowacyjność. Ci, którzy postawili na nowoczesność, zyskują. Mamy niezłą sieć in-
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frastruktury: drogi, koleje
i lotnictwo. Władze regionu chcą rozwijać również
infrastrukturę informatyczną, co jest ważne i potrzebne. Teraz procentuje
to i pomaga przezwyciężać negatywne skutki recesji.
Czy szeroko zakrojony program oszczędności rządu nie był błędem, czy np. nauka odzyska utracony
miliard?
Oszczędności to nie błąd, ale mądrość.
Są jednym z filarów naszych obecnych
sukcesów walki z kryzysem. Gdyby nie te
oszczędności, bylibyśmy ubożsi o 20 miliardów złotych. Jeżeli w przeciętnej rodzinie ktoś traci pracę, to pozostali członkowie oszczędzają, aby przeżyć. Tak samo
jest z państwem. Musimy oszczędzać, aby
godziwie żyć, aby się rozwijać, i to nam się
do tej pory udaje.
Jeżeli jednak nie będzie energii w wystarczającej ilości to i tak wszelkie plany i zamierzenia wezmą w łeb.
Kiedy nastąpi tak długo oczekiwana dywersyfikacja dostaw gazu?
Są wieloletnie procesy i z dnia na
dzień sytuacja nie może się zmienić. Niechętnie o tym mówię, ale gdyby nasi poprzednicy mieli więcej wyobraźni, to dzisiaj bylibyśmy beneficjentami nowych
źródeł energii, a tak musimy wszystko
tworzyć prawie od podstaw. Samo planowanie inwestycji trwa dwa, trzy, a nawet
cztery lata, budowa dalsze cztery–pięć
lat. Wierzę, że zgodnie z planami w 2014
roku pojawi się gaz w gazoporcie w Świnoujściu. W pierwszym etapie dotrze do
Polski 2,5 miliarda metrów sześciennych
gazu, w następnym etapie 5 miliardów.
Gdy będzie taka potrzeba, w 3 etapie 7,5
miliarda metrów sześciennych gazu, który
dojdzie do nas drogą morską. Dostawcy
są zapewnieni. Jeżeli chodzi o gaz, wielką
rolę odgrywać będzie Wielkopolska, któ-

ra zamieni się w gazowe zaplecze kraju.
Nowe kopalnie gazu i budowane rurociągi pozwolą na dużą niezależność, a przynajmniej na energetyczny oddech.
Alternatywą jest energia jądrowa. Dwadzieścia lat temu Wielkopolanie odrzucili projekt takiej elektrowni
w Klempiczu. Czy rząd musi zawsze słuchać społeczeństwa?
Pamiętam Poznań z napisami na murach: „Klempicz NIE!”. Sądzę, że dzisiaj pisalibyśmy: „Klempicz TAK!”. Los energetyki
jądrowej zależy jednak w dużej mierze od
podejścia społeczeństwa i władz lokalnych.
W tej chwili w Polsce trwa swoisty gminny
wyścig o przyznanie lokalizacji elektrowni
jądrowej. To nie tylko czyste źródło energii,
ale przede wszystkim wielka szansa rozwoju danego regionu, tysiące nowych miejsc
pracy. O tym nie można zapominać. Sądzę,
że zgodnie z ambitnymi planami, rzeczywiście w 2020 roku otrzymamy pierwsze kilowaty z elektrowni jądrowej
Promuje Pan idee przedsiębiorczości. Młodzi być może sobie poradzą, ale co z ludźmi dojrzałymi, co
z emerytami i rencistami?
Bardzo mocno wspieramy system zatrudniania ludzi, którzy przekroczyli pięćdziesiątkę. Rok temu toczyła się ogólnopolska kampania medialna, ale i legislacja podąża za tymi potrzebami, na przykład ułatwienia w ramach programu „50+”. Podstawy są zrobione. Mamy pieniądze na szkolenia, na przekwalifikowanie, na ulgi.
Wielu ekonomistów uważa, że
w tych trudnych czasach powinny być
prowadzone prace publiczne przy budowie autostrad.
Są to pomysły ludzi starszej generacji,
zupełnie nierealne. Budowa autostrady jest
supertechniką. I co? Tam mają przyjść robotnicy z łopatami? Prace publiczne można sprowadzić co najwyżej do sprzątania
gmin, ale nie pomoże to wyjść nam z impasu, chociaż gminy na pewno byłyby czyste i ładniejsze.
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– partner
w ochronie środowiska

Bliżej ekologii
Z Pawłem Sadowskim, prezesem spółki
CODEX ze Środy Wielkopolskiej, rozmawia
Merkuriusz
Czym zajmuje się firma CODEX?
W tym roku mija 10 lat od momentu rozpoczęcia działalności naszej firmy, która od
początku zajmuje się doradztwem oraz wdrażaniem przepisów prawa dotyczącego zasad
ochrony i korzystania ze środowiska. Współpracujemy z licznymi firmami, samorządami
oraz urzędami administracji państwowej. Zajmujemy się również przygotowaniem zarówno małych, jak i dużych inwestycji proekologicznych, takich jak np. Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Porozumienia Międzygminnego w Gnieźnie, gdzie opracowaliśmy
zarówno koncepcję, jak i studium wykonalności (proces tworzenia ZZO nadal trwa). Podjęliśmy się również opracowania Planu Gospodarki Odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach dla Porozumienia Jarocin (17 gmin). Plan ten jest pierwszym
etapem przygotowania do budowy ZZO w Witaszyczkach. Są to tylko przykłady naszej pracy
na szczeblu samorządowym, gdzie staramy się
pomóc w organizacji przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska zawartych w strategicznych dokumentach wojewódzkich.
Jak Pan ocenia dbałość o ochronę środowiska w Polsce?
Do niedawna dbałość o środowisko naturalne w Polsce wynikała ze zwykłej ludzkiej
mentalności, zaszłości historycznych, przyzwyczajeń i tak zwanej „świadomości ekologicznej”
naszych rodaków – nie wyglądało to najlepiej.
Obecnie mamy szereg aktów prawnych,
które regulują nasz stosunek do środowiska
naturalnego. Określają zakres obowiązków
i kompetencji oraz personalizują odpowiedzialność za ochronę środowiska. Podsumowując, było źle, jednak teraz wszystko idzie
w dobrym kierunku. Choć od stworzenia aktów prawnych do realizacji ich zapisów jest
jeszcze daleka droga, ale kierunki zostały wytyczone.
Jak podchodzą instytucje samorządowe do realizacji zagadnień związanych z ochroną środowiska?

Na samorządach spoczywa główny ciężar
dbałości o środowisko naturalne – wynika to
z istniejącego ustawodawstwa. Powstałe akty
prawne ukierunkowały te działania, jednak ich
ilość i w pewnym sensie nowatorskość, stawiają przed urzędnikami poważne zadania.
Dziś zaangażowanie instytucji samorządowych w realizację zagadnień związanych
z ochroną środowiska można określić jako
dość znaczne. Samorządy posiadają wymagane prawem dokumenty, określające kierunki
i metody zadbania o czystość środowiska. Są
merytorycznie przygotowane do działań na
rzecz ochrony środowiska.
Gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o bardzo
kosztowne, techniczne wyposażenie tych działań.
Również edukacja ekologiczna społeczeństwa, podnoszenie jego świadomości ekologicznej jest moim zdaniem niewystarczająca.
Jakie plany wiąże Pan z rozwojem firmy w najbliższym czasie?
Na pewno będziemy rozwijać nasz dział
projektowy skierowany w stronę samorządów
oraz promować energię odnawialną zarówno
w inwestycjach samorządowych, jak i indywidualnych. Pierwsze kroki zostały już poczynione, mianowicie podczas budowy naszego
nowego biura zastosowaliśmy do ogrzewania pompę ciepła z sondami pionowymi. Ma
ona służyć nie tylko do celów grzewczych, ale
również edukacyjnych i promocyjnych, dlatego zależało nam, żeby sprawdzić na własnej
skórze wady i zalety takiego urządzenia. Musimy pamiętać, że podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w marcu 2007 roku przywódcy państw członkowskich podpisali zobowiązanie, że do 2020 roku 20% produkowanej
energii w UE będzie pochodziła z odnawialnych źródeł. Jest to dość wysoki pułap i ambitne zadanie, zważając na stan obecny. Dlatego będziemy kłaść nacisk na m.in.: promowanie energii odnawialnej i wspieranie merytoryczne pod względem przygotowawczym
inwestycji z tego zakresu.
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Z Krzysztofem
Wołczyńskim,
szefem firmy
CRYSPOL, rozmawia
Merkuriusz

Już w pałacach starożytnej Krety były kaloryfery.
Czy w tradycyjnych
metodach ogrzewania CRYSPOL może
zaproponować coś
nowego?
Od 20 lat firma CRYSPOL z siedzibą w Zielonej Górze dostarcza nowoczesnych i oszczędnych systemów ogrzewania nowej generacji
ze sprawdzonych firm
produkujących urządzenia przyjazne dla środowiska.
Pompy ciepła cieszą
się coraz większym zainteresowaniem użytkowników i umożliwiają wykorzystanie energii ze
środowiska naturalnego.
Istnieje wiele możliwości wykorzystania ciepła z gruntu, ale najwydajniejszą jest nowatorskie rozwiązanie firmy
Ochsner – „bezpośrednie parowanie w gruncie”. W tym przypadku
czynnik roboczy pompy ciepła krąży jako medium przenoszące ciepło
w kolektorach płaskich.
Używany w tradycyjnych
systemach solankowych
(glikolowych) wymiennik ciepła, pompa solankowa i naczynie zbiorcze,
przy bezpośrednim parowaniu są zbędne.
Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem,
które zdobywa coraz więcej użytkowników, jest pompa ciepła do produkcji ciepłej
wody użytkowej, typu Europa, wyposażona w 300-litrowy, trwały zbiornik. Pompa
ciepła Europa nie tylko przygotowuje ciepłą wodę użytkową, ale jest także urządzeniem wielofunkcyjnym mogącym osuszać,
chłodzić i dbać o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, będącym zauważalną alternatywą dla kolektorów słonecznych.
Dzięki nowej sprężarce rotacyjnej można
ogrzać wodę nawet do 65oC.
Z uwagi na rosnące rachunki za energię przy użyciu tradycyjnych

6

urządzeń grzewczych, coraz większym i składu mineralnego. Suchy i lżejszy grunt
zainteresowaniem cieszą się niekonwen- przewodzi ciepło gorzej niż grunt wilgotcjonalne źródła energii. Czy Państwa fir- ny. Ponieważ ciepło gruntu pochodzi główma także stosuje te techniki?
nie z promieniowania słonecznego i wód
W związku ze wzrostem cen paliw opadowych, dlatego też w okresie wiosny
i świadomością konieczności ochrony śro- i lata regeneracja kolektora musi mieć czas
dowiska, pompy ciepła przeżywają swój na akumulację odpowiedniej ilości ciepła,
renesans. Dzisiaj pompa ciepła jest oczywi- potrzebnej w okresie następnego sezonu
stym, oszczędnym i przyszłościowym roz- grzewczego. Powierzchnia nad kolektorem
wiązaniem, szczególnie dbającym o śro- gruntowym nie może być niczym zabudodowisko naturalne, które to tylko chwilo- wywana.
wo pożyczyliśmy od naszych dzieci.
Czy pompy ciepła używamy
Komfort przebywania w miejscach, tylko do ogrzewania domów jednorow których spędzamy znaczną część życia, dzinnych?
zależy w dużym stopniu od właściwie doTechnika pompy ciepła jest już bardzo
branego systemu grzewczego. Każdy użyt- rozpowszechniona w budownictwie jedkownik ma inne oczekiwania wobec rozwią- norodzinnym, powoduje to coraz większe
zań grzewczych – jednym najbardziej zale- zainteresowanie potencjalnych klientów,
ży na niskim koszcie eksploatacji, innym na którzy szukają nowych rozwiązań w buniezawodności i prostocie obsługi, a jesz- downictwie przemysłowym.
cze inni na czele listy wymagań stawiają
Firma Ochsner posiada w swojej oferprzyjazny wpływ na zdrowie i środowisko cie pompy przemysłowe o mocy do 900 kW,
naturalne. Idealny klimat mieszkalny nie tyl- które znajdują zastosowanie w szkołach,
ko dostarcza ciepła do pomieszczeń, ale jest hotelach, urzędach, basenach publicznych,
też w pełni przyjazny dla fizycznego i psy- uzdrowiskach i wielu innych.
chicznego samopoczucia człowieka. IstnieKiedy i jak firma CRYSPOL zaje również możliwość odwrócenia obiegu istniała na polskim rynku?
termodynamicznego, co w rezultacie da
Firmę CRYSPOL założył w 1989 roku inż.
nam efekt chłodzenia.
Krzysztof Wołczyński. W 1994 dołączył do
Jak taki system działa?
niego Janusz Witkowski. Początkowo oferEnergia cieplna pobierana jest z „dolne- ta ograniczała się do instalacji sanitarnych
go” źródła ciepła, którym może być grunt, i centralnego ogrzewania. Z czasem, jako
woda (powierzchniowa lub podziemna) pionier na Ziemi Lubuskiej, wprowadziliczy powietrze i za pomocą pompy ciepła śmy montaż kotłów z palnikami podmuprzenoszona jest do budynku, i rozprowa- chowymi zarówno olejowymi, jak i gazodzana przez „górne” źródło ciepła, czyli np. wymi. Wkrótce w ofercie Spółki znalazły się
ogrzewanie podłogowe lub ścienne, czy baseny kąpielowe. Obecnie, po latach doteż grzejniki. Układ mieszany z pompami świadczeń, CRYSPOL oferuje pełne usługi
ciepła umożliwia pełniejsze wykorzystanie „techniki grzewczej” w szerokiej gamie. Są
mocy dyspozycyjnej źródła odnawialne- to rozwiązania systemowe oparte nie tylko
go przez cały okres grzewczy. Na przykład na tradycyjnych źródłach ciepła, ale także
system z kominkiem pozwala na wykorzy- wykorzystujące źródła alternatywne – jakistanie niezależnego systemu grzewczego mi są pompy ciepła czy kolektory słoneczne.
i, poza efektem wizualnym i nastrojowym, Jednocześnie, wykonywanie basenów kryuzyskujemy wymierne korzyści eksploata- tych spowodowało poszerzenie działalności
cyjne.
o dziedziny związane z klimatyzacją i wenO czym należy pamiętać przy tylacją pomieszczeń, a także montaż sufitów
wyborze zasilania źródła pompy cie- podwieszanych typu DPS.
pła?
Przy decyzji o zastosowaniu pompy ciepła trzeba rozważyć różne aspekty jej stosowania, np. przewodność cieplna gruntu zależy od jego wilgotności
Zielona Góra
tel. (068) 452 94 52, kom. 0 509 360301
biuro@cryspol.pl

POMPY CIEPŁA

Opal. Skąd pomysł na taką
właśnie nazwę dla firmy budowlanej?
Opal to firma specjalizująca się w projektowaniu, przetwarzaniu i montażu nowoczesnych okien i elewacji. Wzięła się
z dwóch nazw, zresztą wynika to z koloru
naszego logo – mamy kolor czerwony i niebieski. Czerwony przedrostek „OP” został
zaczerpnięty od Opalenicy, skąd pochodzą
dwaj właściciele, pan Wacław Olejniczak
i ja. Niebieski „AL” oznacza aluminium, któ-

konania elewacji zewnętrznej, czyli wszelkiego rodzaju konstrukcji aluminiowych
wypełnionych zarówno szkłem, jak i innymi materiałami: panelami aluminiowymi,
płytami kompozytowymi. Wykonujemy
elewacje kamienne, ceramiczne, coraz częściej spotykamy w projektach kompozyty
drewnopodobne. Jeżeli chodzi o ceramikę, która jest u nas nowością, od dwóch
lat proponujemy klientom elewacje ceramiczne wykonywane w hiszpańskim systemie Faveton. Jesteśmy na terenie Polski wyłącznym ich dystrybutorem. System
ten polega na montażu na podkonstrukcji

aluminiowej płyt ceramicznych w różnych
gabarytach i w bardzo dużej gamie kolorystycznej. Realizujemy również elementy
przeszkleń wewnętrznych w wersjach bezklasowych i w zakresie ścianek o odpornościach ogniowych.
Czym są elewacje wentylowane?
Właśnie między innymi elewacje ceramiczne, o których wspomniałem wcześniej,
są elewacjami wentylowanymi, to znaczy,
że powietrze ma możliwość swobodnego
przepływu pomiędzy zewnętrzną warstwą
elewacji a warstwą ocieplenia.
Który ze zrealizowanych projektów czy budynków zdecydowanie by
Pan wyróżnił?
Trudno wybrać jeden projekt, to zależy
od przyjętego kryterium. W przypadku budynków handlowych znajdziemy kilka takich
okazałych projektów. Jedna z ostatnich realizacji to kompleks obiektów Manufaktury w Łodzi, rozmieszczonych w starych, zabytkowych budynkach fabryki włókienniczej. A także najnowsza realizacja – Galeria
Malta w Poznaniu. Kolejny obiekt to Galeria Krakowska, wspaniale wkomponowana
w centrum miasta przy Dworcu Głównym
PKP. Z projektów biurowych warte wspomnienia są trzy nowo powstałe w Poznaniu
obiekty: przy ulicy Marcelińskiej, Anedersia i PFC. Wśród budynków rekreacyjnych
mamy Aquapark w Krakowie. Inna kategoria – uczelnie wyższe – tu wymienić należy
kilkanaście placówek, m. in. piękną realizację Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, niektóre obiekty Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
w Słubicach – budynek oddany do użytku sześć lat
temu, równie okazały obiekt to
Wydział

Opalizująca kreacja

Opalizująca kreacja
re jest składnikiem nowoczesnych elewacji.
Powstała zatem piękna nazwa z kamieniem
szlachetnym w tle.
Wśród najciekawszych propozycji, jakie wchodzą na rynek, są fasady akumulujące energię słoneczną. Czy
Państwo też realizują takie projekty?
System ścian osłonowych, który umożliwia akumulowanie energii słonecznej, to
rzeczywiście nowość na rynku. My stosujemy elewacje szklane, które też są narażone
na bardzo duże nasłonecznienie, czyli inaczej mówiąc, z bardzo dużą możliwością
przenikania promieni słonecznych, jak i ciepła. W związku z tym przy realizacji projektu ściśle współdziałamy z generalnymi projektantami w tym zakresie w celu doboru
odpowiedniego szkła, które spełnia warunki wymogu kolorystycznego, cieplnego, jak
i przenikalności promieni słonecznych. Jest
bardzo wiele rodzajów szyb, które odpowiadają tym warunkom, ale w dużym stopniu
ma to wpływ również na cenę, bo jest ona
także bardzo ważna dla inwestora. Zawsze
jednak znajdzie się kompromis, dzięki czemu zadowoleni są zarówno inwestorzy, jak
i użytkownicy.
Co proponujecie Państwo swoim klientom? W czym się specjalizujecie?
Powołani jesteśmy do projektowania
i realizacji elewacji, czyli wszystkich elementów zewnętrznych ze szkła, kamienia,
ceramiki, paneli aluminiowych i stalowych.
Nasza propozycja zawiera całą
gamę możliwości wy-

wywiad

Z Ryszardem Szulcem, współwłaścicielem firmy Opal, rozmawia Merkuriusz

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Collegium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .
Jak wielkopolska firma radzi
sobie na rynku ogólnokrajowym?
Dokładnych badań w tej dziedzinie
chyba nikt nie przeprowadził, mnie przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo.
Natomiast jeżeli potrafię dobrze ocenić nasze miejsce na rynku ogólnopolskim, to się
wiele nie pomylę, jeśli powiem, że jesteśmy
w czwórce lub trójce tego typu firm na terenie kraju. Świadczy o tym wiele realizacji
z różnymi inwestorami. To daje konkretny
obraz. Jest kilka firm wielkopolskich z mojej branży, które z powodzeniem dają sobie radę na terenie kraju. A dlaczego nas
chcą, dlaczego jesteśmy dobrze postrzegani? Powiem krótko: wielkopolska jakość
i solidność.
Na tegorocznej Budmie firma
Opal zaprezentowała elewacje odporne
na graffiti. Czy to będzie rewolucja w tej
dziedzinie?
Dosłownie rewolucja – nie, ale w przypadku elewacji ceramicznych jest to nowość.
Ile osób zatrudnia firma Opal?
Mam nadzieję, że nikogo Państwo nie
zwalniacie i nie odczuwacie kryzysu?
W tej chwili zatrudnionych jest ponad 130 osób plus kilkanaście grup montażowych, które są na własnym rozrachunku gospodarczym. Średnio w roku daje to
w sumie ponad 200 osób. Nie zwalniamy
pracowników. Jeżeli sytuacja jest niekorzystna, to najpierw trzeba zrobić wszystko, by poszukać innych możliwości. Kadra,
którą mamy, jest na najwyższym poziomie,
budowana przez osiemnaście lat. Kryzysu
jeszcze w sposób dosłowny nie odczuwamy, ale w budownictwie widać wiele przypadków nie rozpoczynania inwestycji, jak
i ich wstrzymywania. Nasza firma w przeciągu całej swojej działalności idzie bardzo
spokojnie do przodu. Żadnych tąpnięć nie
było i nie przewidujemy. Nie ma wielkich
zrywów, realizujemy politykę powolnego,
ale równomiernego wzrostu.
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Rozmowa z Przemysławem Gonerą, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pomnażanie
„zielonych”
inwestycji

wywiad
O ochronie
środowiska,
zwłaszcza w kontekście niedawnej międzynarodowej konferencji klimatycznej
w Poznaniu i narastającego zagrożenia
zmianami klimatycznymi, mówi się sporo, ile się jednak tak naprawdę robi w tej
dziedzinie?
Naprawdę wiele, choć mam świadomość, że w stosunku do potrzeb oraz oczekiwań ekologów być może jeszcze za mało.
Podstawową kwestią w działaniach proekologicznych jest finansowanie. Najlepsze chęci i pomysły nie wystarczą, trzeba
jeszcze zapewnić pieniądze na ich zrealizowanie. Wielkim osiągnięciem polskich
przemian ustrojowych jest stworzenie na
ich progu sprawnego systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych opartego
na zasadzie, że wszystkie środki pozyskiwane z tytułu opłat i kar za użytkowanie
środowiska powinny być przeznaczane na
jego ochronę. Filarami systemu są Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednak bywają one krytykowane i co jakiś czas pojawiają się pomysły zmian w systemie, a nawet jego likwidacji.
Rzeczywiście, pod hasłem reformowania finansów publicznych przedstawiano ta-

kie koncepcje. Jednak rzeczowe argumenty naukowców i samorządowców sprawiły, że system trwa. Ochrona środowiska jest
bowiem tak ważną i specyficzną dziedziną,
że funkcjonowanie w niej wyspecjalizowanych funduszy jest w pełni uzasadnione.
Gdyby nie one, co podkreślają ludzie zaangażowani w polską ekologię, środki na
ochronę środowiska rozpłynęłyby się w budżetach samorządów na inne pilniejsze zadania. Świadomość tych zagrożeń dociera
do władz i obecnie przedstawiają one projekt utrzymania wojewódzkich funduszy
w formie samorządowych jednostek organizacyjnych. Gwarantuje to, że środki przeznaczane na ochronę środowiska nie będą
wydatkowane na inne cele, jednak trzeba
pamiętać, że jakiekolwiek zmiany organizacyjne w sprawnie działającym mechanizmie, a takim jest system finansowania
przedsięwzięć ekologicznych, mogą spowodować zakłócenia.
A jak obecnie wygląda w praktyce działalność WFOŚiGW?
Wojewódzkie fundusze nie tyle administrują, ile gospodarują środkami wpływającymi do nich z tytułu opłat i kar. W ostatnich latach, z racji poprawy stanu środowiska oraz wzrostu świadomości ekologicznej,
wpływy te ulegają obniżeniu. Rocznie do 16

WFOŚiGW wpływa ogółem około 700 mln
zł, jednak na dofinansowanie przedsięwzięć
ekologicznych wydają one łącznie około 1,5
mld zł. To wynik rzetelnego gospodarowania wspólnymi środkami na ochronę środowiska, które nie są rozdawane lecz rozdzielane inwestorom w formie atrakcyjnie
oprocentowanych pożyczek lub dotacji na
realizację przedsięwzięć ekologicznych. Jak
się szacuje, każda złotówka dofinansowania z WFOŚiGW jest pomnażana i uruchamia 2-3 zł z innych źródeł, czy to środków
własnych inwestora, czy kredytów bankowych. W sumie więc dzięki motywacyjnemu oddziaływaniu naszych środków znacznie zwiększa się wartość inwestycji ekologicznych. Oznacza to wymierne korzyści
dla środowiska oraz mieszkańców. Wygodniej żyje się w miejscowościach wyposażonych w oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacji, zakłady zagospodarowania odpadów czy ekologiczne ciepłownie. A właśnie
dziesiątki takich obiektów jest budowanych
z naszą pomocą.
Kto z niej korzysta?
Głównymi beneficjentami są samorządy. Większość gmin i powiatów bez wsparcia z WFOŚiGW nie poradziłaby sobie z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. Inwestycje w tej dziedzinie są
bowiem kosztowne, a gminne budżety napięte. Pożyczka czy dotacja z WFOŚiGW jest
często jedyną szansą na rozpoczęcie ważnej dla mieszkańców i środowiska inwestycji. Nasze wsparcie zachęca do podejmowania działań proekologicznych, a zarazem
dyscyplinuje inwestorów. Terminowa realizacja przez nich zadania i uzyskanie planowanych efektów umożliwiają częściowe
umorzenie pożyczki. W 2008 r. nasza pomoc przy realizacji inwestycji ekologicznych wyniosła ponad 150 mln zł.
Co dzięki tym środkom udało
się zrobić w Wielkopolsce?
W minionych 15 latach dofinansowaliśmy około 6 tysięcy zadań. Są wśród nich
ogromne, warte miliony złotych inwestycje
oraz niewielkie, choć dla lokalnych społeczności ważne przedsięwzięcia, np. termomodernizacja wiejskiej świetlicy czy ratowanie
zabytkowych parków i drzew. Nasza pomoc
trafia do wszystkich wielkopolskich gmin,
a jej zakres jest szeroki, obejmuje nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale także różne działania związane z usuwaniem
skutków awarii, likwidacją zagrożeń oraz
monitoring i edukację ekologiczną.
Czy kryzys spowoduje ograniczenie inwestycji ekologicznych?
Niedawna konferencja klimatyczna
w Poznaniu uświadomiła, że na przeciwdziałanie zagrożeniom zmianami klimatycznymi mamy coraz mniej czasu. Na ochronie
środowiska nie powinniśmy więc oszczę-
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dzać. Przypominają o tym coraz surowsze
przepisy wymagające przestrzegania określonych standardów oraz zobowiązujące
do osiągnięcia określonych norm środowiskowych. Nakłady na ochronę środowiska
powinny więc rosnąć. Na wsparcie przedsięwzięć ekologicznych w regionie planujemy w tym roku przekazać ponad 250
mln zł. W szerszym stopniu będą też wykorzystywane środki z funduszy unijnych.
W ubiegłym roku rozstrzygnięte zostały
pierwsze konkursy na projekty w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. W Priorytecie III „Środowisko przyrodnicze” w latach 2007-2013 przewidziano do zagospodarowania w Wielkopolsce 173,8 mln euro. Wielkopolscy inwestorzy ubiegają się także o środki z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. WFOŚiGW w Poznaniu uczestniczy
w realizacji obu programów i przewidujemy, że w nadchodzących latach dofinansowanie z tych źródeł będzie wzrastać.
Jakie jest zainteresowanie
wielkopolskich inwestorów funduszami
unijnymi?
Duże, możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy jest bardzo atrakcyjna. Jej wizja
powstrzymuje nawet niekiedy samorządy
przed sięganiem po inne możliwości sfinansowania planowanych inwestycji. Dobrze,
że polscy inwestorzy starają się o unijne
euro, jednak trzeba mieć świadomość, że
nie rozwiążą one wszystkich naszych ekologicznych problemów i dla części chętnych
ich nie wystarczy. Dlatego prowadzone
są konkursy, które mają wyłonić najlepsze
projekty. Wymagają one dobrego przygotowania, a ich realizacja zaangażowania własnych środków oraz sfinansowania inwestycji. Organizacyjny wysiłek z pewnością się
opłaci. Rozpoczęcie realizacji zadań ekologicznych oznacza bowiem także ożywienie na rynku usług budowlanych w wielu
gminach. Sprawne wykorzystanie milionów
euro płynących z programów unijnych jest
więc wielką szansą nie tylko dla środowiska,
ale także dla samorządów i firm.
Czy opowieści o unijnych biurokratycznych wymogach są prawdziwe?
Procedury postępowania są określone
i należy ich po prostu przestrzegać. Na razie, jak świadczy spora liczba nie zaakceptowanych wniosków, różnie z tym bywa. Jednak prowadzimy szkolenia, wnioskodawcy
nabywają doświadczenia i z przygotowaniem projektów powinno być coraz lepiej.
Wiele samorządów, jak choćby prezentowane obok gminy nadnoteckie czy Krotoszyn
i Rawicz, pokazuje, że można przedstawiać
dobre projekty. W ich opracowaniu trzeba
przede wszystkim inwencji, konsekwencji
i rzetelności.

Jerzy Puch, wiceprezes WFOŚiGW w Poznaniu – Najważniejsze dla Wielkopolski jest wykorzystanie środków unijnych. Wiąże się to z pokonaniem wielu barier biurokratycznych a także zapewnieniem wkładu własnego. W tych zadaniach ważną rolę do
spełnienia ma WFOŚiGW, który uczestniczy w realizacji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Większość naszych środków oraz pozyskanych z Unii Europejskiej przeznaczona zostanie
na realizacje zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Zobowiązuje nas do tego konieczność osiągnięcia do 2015 r. norm
środowiskowych określonych w traktacie akcesyjnym. Wśród licznych ekologicznych problemów, jakie stoją przed nami, warto zauważyć sukces, jakim jest doprowadzenie do finału programu likwidacji mogilników. Teraz powinniśmy zintensyfikować działania zmierzające do usuwania wyrobów azbestowych. Szacuje się, że jest ich Wielkopolsce ponad
milion ton. Samorządy powiatowe podejmujące programy usuwania wyrobów azbestowych otrzymują od nas wsparcie finansowe.

Bogusław Brzostowski, wiceprezes WFOŚiGW w Poznaniu –
Ochrona środowiska nie może opierać się tylko na spektakularnych akcjach i hasłach, lecz na konsekwentnych długofalowych
działaniach. Dlatego w Wielkopolsce trzeba kontynuować przedsięwzięcia podjęte w minionych latach. Obejmują one nie tylko
rozbudowę sieci kanalizacyjnych czy termomodernizacje, ale także edukację ekologiczną oraz wspieranie straży pożarnych w zakupach specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Dobre wyniki finansowe osiągnięte przez fundusz w 2008 r. stanowią podstawę
dla poszerzenia możliwości wspierania przedsięwzięć ekologicznych w obecnym roku. Będzie on również testem na sprawność naszego działania w programach unijnych, gdyż dokonamy w nim pierwszych wypłat inwestorom realizującym projekty dofinansowywane
z funduszy Unii Europejskiej.
Ewa Hoffmann, wiceprezes WFOŚiGW w Poznaniu – Im większe zagrożenie zmianami klimatycznymi, tym więcej mówi się
o ekologii i zwraca baczniejszą uwagę na zanieczyszczenie środowiska spowodowane działalnością człowieka. Poprzez rozwój wiedzy i promocję postaw proekologicznych jej ujemne skutki można ograniczyć lub zniwelować. Dlatego WFOŚiGW od lat wspiera
różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne. Warto rozszerzać ich formy, by skuteczniej docierać do ludzi, zwłaszcza do młodych pokoleń. Na podkreślenie zasługuje działalność Ośrodków Edukacji
Ekologicznej usytuowanych w rejonach o szczególnej wartości przyrodniczej, a programy edukacyjne oferowane przez te ośrodki umożliwiają bezpośrednie poznawanie tajników przyrody
Krzysztof Mączkowski, wiceprezes WFOŚiGW w Poznaniu –
Jedną z podstawowych powinności realizatorów inwestycji środowiskowych wspieranych ze środków Unii Europejskiej powinna
być dbałość o rzetelne konsultacje społeczne – konsultacje, a nie
uciekanie w półprawdy i ogólniki. Takie strategiczne inwestycje,
jak np. spalarnie odpadów czy duże zadania wodno-ściekowe,
mogą budzić obawy społeczne. Wynikają one nie tyle ze strachu
przed budową takich instalacji, ile z niedoinformowania. Sądzę, że
społeczności lokalne znacznie łatwiej będą się godziły na różnego
rodzaju instalacje ochrony środowiska, jak np. spalarnie, jeśli wytłumaczy się uczciwie zasadność ich budowy, sens takiej a nie innej lokalizacji i korzyści dla środowiska, techniczne zasady ich pracy. Konsultacje są obowiązkiem wynikającym z unijnego prawodawstwa
i polskich przepisów prawnych, ale też, na zdrowy rozsądek, niezwykle potrzebne i przydatne w uświadamianiu ludziom spraw ochrony środowiska.
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Wspólny projekt 9 gmin

Miliony euro na
ochronę Noteci

Płynąca wszerz Polski Noteć jest rzeką
kapryśną, grozi powodziami, a na różnych
swych odcinkach bywa nazywana „bystrą”
lub dla odmiany „leniwą”. Otoczona szerokimi łąkami i rozciągającą się wokół Puszczą Notecką potrafi zauroczyć niezwykłym
pięknem. Nad tymi bezcennymi skarbami
przyrody nagromadziło się jednak w ostatnich latach sporo zagrożeń. Jak im przeciwdziałać – zastanawiali się włodarze i mieszkańcy nadnoteckich gmin, które mają bogatą i chlubną historię, ale skromne budżety.
W pojedynkę niewiele więc mogły zdziałać.
Dlatego w 2000 r. utworzyły Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, którego celem było promowanie piękna regionu
i ochrona jego walorów.
Noteć jest uznawana za najstarszą
w Polsce świadomie budowaną drogą
wodną. Prace regulacyjne na niektórych
jej odcinkach prowadzono już w średniowieczu, a w XIX w. poprzez sieć kanałów
i jezior doprowadzono do połączenia Wisły z Wartą i Odrą. Nad mającą 388 km Notecią, stanowiącą przez wieki ważną drogę
transportową, wyrosło wiele miejscowości,
których losy są związane z rzeką. Jej gospodarcze znaczenie w ostatnich latach znacznie wprawdzie podupadło, ale Noteć z licznymi przystaniami i pobliską puszczą jest
wciąż atrakcyjna dla turystów. Rzeka stanowi istotne ogniwo sieci europejskich
dróg wodnych oraz rozbudowywanej staraniem samorządu wojewódzkiego trasy
turystycznej – Wielkiej Pętli Wodnej wokół
Wielkopolski. Z nią więc wiążą swą przyszłość nadnoteckie gminy i dlatego pod
egidą stowarzyszenia opracowały wspólny projekt ochrony jej wód. Dla wszystkich
jasne było, że jedyną szansą na zrealizowanie śmiałych planów jest pozyskanie środków unijnych. Droga do nich nie była jednak usłana różami.
– Kilkuletnia batalia zakończyła się wreszcie zwycięsko, chociaż problemów nie brakowało. Najtrudniejsze były chwile, gdy dowiedzieliśmy się, że nasz projekt „wypadł” z Funduszu Spójności. Nie poddaliśmy się, wiedzieliśmy, że mamy dobry pomysł i przekonaliśmy do niego zarząd województwa. Wspólnym wysiłkiem wielu ludzi doprowadziliśmy

do tego, że projekt jest obecnie realizowany
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego – wspominali podczas spotkania z samorządowcami senator
Piotr Głowski i Sławomir Poszwa, radny Sejmiku Wojewódzkiego, którzy od lat stanowią siłę napędową Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Nadnoteckich. Jego przewodniczący Tadeusz Dąbrowski stwierdził, że sukces, jakim jest doprowadzenie do podpisania umów, nie wieńczy dzieła, lecz je dopiero rozpoczyna. Teraz przed władzami gmin
sporo ciężkiej pracy związanej z gromadzeniem dokumentacji i pozwoleń oraz budową wielu kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Uroczyste przekazanie zawartych umów
nastąpiło podczas sesji Rady Powiatu w Pile.
Łączna wartość wspólnych przedsięwzięć
dziewięciu gmin w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego
w Priorytecie III „Środowisko przyrodnicze”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 i ujętego na liście indywidualnych projektów kluczowych wyniesie 24,8 mln euro (obecnie
ok. 101,8 mln zł), w tym dofinansowanie ze
środków unijnych maksymalnie do 20,9 mln
euro czyli ok. 85,5 mln zł.
Jak podkreślają pilscy samorządowcy
jest to obecnie jedyny w kraju projekt środowiskowy realizowany wspólnie, choć samodzielnie i na własną odpowiedzialność,
przez dziewięć gminnych samorządów
połączonych położeniem nad Notecią. Na
udział w tym wspólnym przedsięwzięciu
zdecydowały się: Białośliwie, Czarnków,
Krajenka, Lubasz, Miasteczko Krajeńskie,
Szamocin, Ujście, Wyrzysk i Wysoka.
Podpisane preumowy stanowią podstawę do przygotowania przez poszczególne
gminy szczegółowej dokumentacji, przede
wszystkim studium wykonalności i zgromadzenia wymaganych ocen środowiskowych
oraz pozwoleń, co zajmie kilka najbliższych
miesięcy. Realizacja zadań rzeczowych planowana jest w latach 2010-2013. Ponad
85 mln zł ze środków unijnych, które przewidziano we wspólnym projekcie na ochronę Noteci, są wielką szansą dla gmin położonych nad tą rzeką. Nie dysponują one
w swych budżetach środkami na prowadze-

nie tak kosztownych, choć bardzo potrzebnych środowisku i mieszkańcom inwestycji.
– Wsparcie z WRPO otwiera przed nimi
możliwości rozwiązania problemów ekologicznych, wymaga jednak od samorządów zdecydowanego i rzetelnego działania.
W umowach określono szczegółowy harmonogram działań i musi on być konsekwentnie
przestrzegany. Władze gmin, które od kilku lat

Razem po miliony euro na ochronę wód
Noteci
wytrwale zabiegały o realizację swego wspólnego projektu z pewnością sprostają unijnym
wymaganiom – podkreśla Przemysław Gonera, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu.
Nadnoteckie gminy czeka w nadchodzących latach gospodarcze ożywienie wynikające z ekologicznych inwestycji. Skorzystają na nich mieszkańcy i, przede wszystkim, środowisko.
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Oczyszczalnia warta…
ratusza

Władze Krotoszyna, starając się przed
kilku laty o uzyskanie pieniędzy na budowę oczyszczalni ścieków, postanowiły wystawić jako zabezpieczenie pożyczki… ratusz, od wieków górujący ponad miastem.
Oczyszczalnię zbudowano, a na kolejny
etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej nie
trzeba będzie już wystawiać symbolu miasta. Inwestycja uzyska bowiem dofinansowanie z funduszy unijnych.
Niedawno podczas uroczystego spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski oraz Przemysław Gonera –
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu przekazali burmistrzom Krotoszyna – Julianowi Joksiowi i Rawicza – Tadeuszowi Pawłowskiemu dokumenty potwierdzające uzyskanie dofinansowania na
projekty ekologiczne realizowane przez te
gminy w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”. Przedsięwzięcia przygotowane przez samorządy tych
dwóch gmin zyskały akceptację w pierwszym konkursie krajowym ogłoszonym
przez Ministerstwo Środowiska wiosną
ubiegłego roku.
Rywalizacja o unijne euro na inwestycje ekologiczne nie była łatwa. Na konkurs
inaugurujący POIiŚ z Wielkopolski wpłynęło osiem wniosków, a łącznie w kraju zgłoszono ich 96. W kilkustopniowej procedurze kwalifikacyjnej wyłoniono najlepsze
projekty, gwarantujące sprawne przeprowadzenie inwestycji oraz osiągnięcie efektów ekologicznych. Gminy stające w szranki o unijne euro musiały wykazać się inwencją oraz rzetelnością. – Tym większe więc
uznanie należy się samorządom Krotoszyna i Rawicza, które są pierwszymi wielkopolskimi beneficjentami w ramach priorytetów ekologicznych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W kolejnych konkursach o dofinansowanie w jego
ramach starają się inne wielkopolskie samorządy, oby z równie dobrym skutkiem –
stwierdził Krzysztof Mączkowski, wiceprezes WFOŚiGW podczas spotkania z przedstawicielami gmin i dziennikarzami.

– W Krotoszynie od kilkunastu już lat
konsekwentnie staramy się zbudować infrastrukturę komunalną na miarę XXI wieku. Zaczęliśmy od oczyszczalni ścieków,
a teraz rozbudowujemy sieci kanalizacyjne i wodociągowe. W tych działaniach
wielkim wsparciem była dla nas zawsze
pomoc WFOŚiGW, a teraz dzięki środkom
z funduszy unijnych powinno być jeszcze
łatwiej. Zapewne przyjemniej byłoby inwestować w budowę widowiskowych obiektów, takich jak domy kultury czy drogi. Postanowiliśmy jednak zacząć od podstaw
i konsekwentnie porządkujemy komunalną infrastrukturę. Układanie w ziemi kilometrów rurociągów jest bardzo kosztowne, w dodatku wiąże się z różnymi uciążliwościami dla mieszkańców, dlatego niekiedy narzekają oni na ciągłe wykopy. Jednak podziemne rurociągi są konieczne, poprawiają warunki życia mieszkańców oraz
umożliwiają dalszy rozwój miasta. Dlatego
konsekwentnie z pomocą WFOŚiGW, a teraz także Unii Europejskiej, będziemy inwestować w ich rozbudowę – mówił J. Jokś.
Przygotowany obecnie przez władze
miasta projekt drugiego etapu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej uzyskał wsparcie ze środków unijnych i jego
realizacja powinna przebiegać sprawnie.
A jest to znaczące przedsięwzięcie. Jego
ogólna wartość wynosi 78, 9 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności 55,9. mln zł. Z tych
środków planuje się zbudować w Krotoszynie ponad 22 km kanalizacji sanitarnej,
17 km kanalizacji sanitarnej, 10 przepompowni ścieków oraz 3 km sieci wodociągowej.
Gmina Rawicz przygotowała natomiast
projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Masłowo i Szymanowo. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 16,7 mln zł, natomiast
maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności 7,3 mln zł. W jego ramach
przewiduje się budowę w obu miejscowościach ponad 15 km kanalizacji sanitarnej
oraz trzech przepompowni ścieków.
– Zaakceptowany projekt umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

ekologia

Unijne euro dla Krotoszyna i Rawicza

w dwóch podrawickich wsiach. Choć w minionych latach gmina sporo inwestowała
w porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, korzystając przy tym ze wsparcia finansowego WFOŚiGW, to jednak potrzeby w tej
dziedzinie nadal są duże. Cieszymy się więc
z przyznanych unijnych euro i z pewnością
dobrze je wykorzystamy. Liczymy też na dal-

szą owocną współpracę z WFOŚiGW. Z jego
pomocą możemy skutecznie chronić środowisko – zapewnił T. Pawłowski.
Teraz przed samorządami Krotoszyna
i Rawicza, pierwszymi wielkopolskimi beneficjentami ekologicznych osi priorytetowych POIiŚ, wielki wysiłek organizacyjny
związany z terminową realizacją projektów.
Trzeba sprostać unijnym wymaganiom, by
uzyskać miliony euro.
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turystyka

Kazimierz Brzezicki

Dookoła świata
w jeden dzień
W samo południe napić się mate za- u nas swoje pieniądze? Kilka tysięcy wyparzonej nad jeziorem Titicaca, po chwi- stawców sprawia, iż rywalizacja jest wprost
li spożyć afrykański rarytas i zapoznać się mordercza. Ale Tomasz Wiktor, szef Wielz warunkami safari. Spojrzeć na filary pa- kopolskiej Organizacji Turystycznej, i Ewa
łaców imperium dawnej Persji, podziwiać Przydrożny, dyrektor biura na berlińskich
wdzięki azjatyckiej tancerki, porozmawiać targach nie składają broni i twierdzą, że
z kolejarzem wąskotorówki z Wielkopolski, mamy atuty, którymi możemy ściągnąć
a potem strzelić gola piłką, którą grać będą tysiące turystów. – Musimy się wyróżpiłkarze w RPA podczas Mistrzostw Świata, nić spośród innych ofert turystycznych –
które w 2010 roku odbędą się w tym kraju. mówi Ewa Przydrożny – dlatego odchodziWszystko to było możliwe przez niemal ty- my od stereotypów, z którymi kojarzona
dzień (od 11 do 15 marca) podczas Między- jest i Polska, i Wielkopolska chcąc spełnić
narodowych Targów Turystki ITB 2009. Trze- oczekiwania zainteresowanych. – Wielkoba przyznać, że ekspozycja Polski, a w jej polska to przecież nie tylko Szlak Piastowramach Wielkopolski, była jedną z najwięk- ski. Mamy unikatową na skalę światową
szych i budziła spore zainteresowanie.
– dodaje Tomasz Wiktor – parowozownię
Jak spośród tysięcy atrakcji, niepowta- w Wolsztynie, w regionie sieć pięciu kolerzalnych uroków krajów egzotycznych, jek wąskotorowych. Od Marszałka Wielkociepłych mórz i skarbów kultury o rodo- polski dostaliśmy prawie 200.000 złotych
wodzie ponad 5 tysięcy lat, zachęcić cu- na opracowanie Studium Wykonalności
dzoziemców, aby przyjechali do Polski, do Projektu Turystycznego w oparciu o sieć
Wielkopolski, tutaj zatrzymali się i wydali wąskotorówek. Opracowaliśmy szlak pocy-
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sterski, mamy do dyspozycji 1500 kilometrów tras rowerowych prowadzących przez
najbardziej urokliwe zakątki Wielkopolski.
Dodając do tego naszą naprawdę już niezłą bazę hotelowo-wypoczynkową, uważam, że spełniamy wszelkie wymogi, aby
sprostać światowym standardom, a więc
stosowanie turystki kulturowej, przede
wszystkim turystki aktywnej.
Sądząc po licznych rozmowach, jakie
prowadzili pracownicy wielkopolskiej ekspozycji i delegatur z innych rejonów, zainteresowanie Polską i naszym regionem jest
duże. Zobaczymy, jak to się przełoży na zyski z turystyki.
Korzystając z okazji, podpatrzyliśmy,
czym kuszą inni. Oto fotograficzna relacja.
W wielu zagranicznych pawilonach widzieliśmy emisariuszy polskich biur turystycznych, można zatem sądzić, że niebawem
ich rozmowy zaowocują nową ofertą turystyczną.

gospodarka

Największy plac
budowy Europy

Kazimierz Brzezicki

Berlin-Brandenburg-International (BBI)

Od września 2006 roku trwa rozbudowa, a właściwie przebudowa portu lotniczego Berlin Schönefeld w przyszły stołeczny port lotniczy: BBI, czyli Berlin-Brandenburg-International. Od 2011 roku cały
ruch lotniczy Berlina zostanie skoncentrowany na tym właśnie lotnisku. Pierwszym
krokiem było zamknięcie w październiku
2008 roku portu lotniczego w Tempelhof.
Wraz z otwarciem BBI zostanie zamknięte
lotnisko Tegel, które w chwili obecnej obsługuje cały ruch lotniczy Berlina.
Z uwagi na bliską odległość Berlina od
Poznania nasuwa się pytanie, czy berliński
moloch nie zagrozi naszej Ławicy. Według
szefów BBI nie ma takiego zagrożenia, ba,
jest wprost przeciwnie, ponieważ powstaje szansa na partnerską współpracę. Wielu
to zapewne dziwi, ale żeby poznaniak poleciał do Berlina, musi na początku zjawić
się w Bydgoszczy. Niebawem ma to ulec
zmianie, ponieważ Ławica dyskutuje właśnie z Berlinem o możliwości codziennego połączenia lotniczego pomiędzy stolicą Wielkopolski i Brandenburgii. Władze
BBI twierdzą, że zależy im na ścisłej współpracy z całą zachodnią Polską. W tej chwili
lotniska w Berlinie uważają, że 10% całego
ruchu pasażerskiego (a więc 2 miliony podróżnych) to właśnie Polacy z Wielkopolski, Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego, którzy Berlin uważają za swój port przesiadkowy. BBI nie ukrywa, że liczą także na
EURO 2012. Ani Poznań, ani Wrocław, ani
Szczecin nie są w stanie, według niemieckich ekspertów, przejąć kilku tysięcy lotów
czarterowych. Będzie to mógł uczynić BBI.
Obecnie BBI to największy w Europie
plac budowy. Ale za dwa lata ma tam powstać nowoczesny port lotniczy, z którego
do centrum Berlina będzie można się dostać podziemną kolejką (podziemny dworzec w stanie surowym już zbudowano)

w ciągu 20 minut. Jazda nowoczesną autostradą potrwa pół godziny. Przepustowość BBI w 2011 roku szacuje się na poziomie 22-25 milionów pasażerów rocznie.
W zależności od potrzeb port będzie można bezkolizyjnie rozbudowywać (stawiając
bliźniacze moduły) do obsługi nawet 45 milionów pasażerów rocznie.
O tym, że ma to być najnowocześniejszy port lotniczy, nie trzeba dodawać. Pomyślano niemal o wszystkim: o oszczędności, o bezpieczeństwie i o ekologii. O tym
myśli się zresztą już teraz. Za jedno ścięte
drzewo BBI musi posadzić pięć i pielęgnować je przez 20 lat. Ekolodzy przenieśli do
nowych zbiorników tysiące płazów, w tym
wielką ilość ropuch szarych, żaby bagiennej, a także gadów znalezionych w niewielkich zbiornikach wodnych na terenie budowy BBI.
Wydając zgodę na budowę nowego
poru lotniczego, pomyślano o mieszkańcach. Część z nich przesiedlono, budując
im nowoczesne domy. Pozostali, a dotyczy
to około 25.000 gospodarstw, mogą liczyć
na pomoc BBI w wyciszaniu ich domostw.
BBI płaci za wymianę dźwiękoszczelnych
okien, przebudowę dachów i tworzenie barier akustycznych. Lotnisko zbudowano tak,
żeby 90 procent hałasu koncentrowało się
pomiędzy pasami startowymi, w obrębie
lotniska. Nikt nie ma żadnych wątpliwości,
że BBI musi zapłacić, bo tak postanowił sąd
rozpatrujący zgodę na budowę portu lotniczego. W przeciwieństwie do Sił Powietrznych RP, które zgromadziły pieniądze na odszkodowania za hałas F16 dla mieszkańców
Krzesin. Ale wojsko woli, aby decyzje o zapłacie wydawał sąd. Niepojęte. O tym, jak
BBI myśli o mieszkańcach, dowodzi też fakt,
że zgodzono się na to, aby od 24 do 5 rano
panowała tam cisza nocna. Nic nie lata. Ludzie muszą przecież się wyspać.

BBI w liczbach:

›› Nowy port zajmować będzie 1470

hektarów, czyli 2.000 boisk piłkarskich;

›› Terminal będzie obsługiwać do 25
››

milionów pasażerów rocznie;

 ziennie odbywać się będzie 1000
D
startów i lądowań różnych samolotów;

›› Nowy południowy pas startowy liczyć będzie 4 kilometry długości
i 60 metrów szerokości;

›› Terminal w pirsie głównym będzie

miał 15 tzw. rękawów dla pasażerów. Dalszych 10 pomostów przewidziano w pirsie południowym,
a w pirsie północnym zaplanowano dostęp dla pasażerów tanich linii lotniczych;

›› BBI będzie dysponować 85 stano-

wiskami postojowymi dla samolotów;

›› Koszt budowy to dwa miliardy euro.
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Z Bogusławem Zalewskim, Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, rozmawia Mariola Zdancewicz
Profesor Kamela-Sowińska
twierdzi, że kryzys to szansa. Na co, jeśli
chodzi o przemysł targowy?
Sytuacja ta jest szansą dla mocnych
i odważnych, a zagrożeniem dla słabych
i źle zorganizowanych. Wiąże się to m.in. ze
strategiami, które mogą być w takich momentach obierane. Może to być strategia
ekspansji albo strategia eksploatacji. Istotna
jest tu odpowiedź na pytanie: czego chcemy
w danym momencie? Czy powiększać udział
w rynku, podnosić wartość przedsiębiorstwa, a w dłuższym okresie i zyski przedsiębiorstwa, czyli maksymalizować efekty, robiąc to nawet przy zwiększonych nakładach.
Ale możemy też iść w odwrotnym kierunku
– pozornie bezpiecznym, wtedy będziemy
starali się minimalizować nakłady kosztem
efektu. Moim zdaniem wygrają ci, którzy
szansę zauważą i będą potrafili wykorzystać
trudny moment.
Czego w takim razie powinniśmy się obawiać, jeżeli chodzi o targi?
Powinniśmy się obawiać tego, że na obszar naszego rynku wtargnie ktoś, oferując
jakieś inne narzędzie komunikacji biznesowej, kto nam ten rynek odbierze. Że pojawi
się ktoś inny, bardziej efektywny. Na razie takie zagrożenie nie pojawiło się jeszcze, ale
nie oznacza to, że nie jest ono realne. Gdy do
tego dopuścimy, znajdziemy się w sytuacji
bez wyjścia. Przypomnę tylko kryzys sprzed
paru lat, 2000-2003, kiedy to groził nam rzekomo rynek internetowy. Prasa wówczas
alarmowała, że komunikacja pośrednia zabierze targom rynek. Baliśmy się tego. Dzisiaj to zagrożenie nie występuje, ale to nie
znaczy, że nie pojawią się inne.
Jak zatem bronić się przed taką
sytuacją?
W gospodarce rynkowej okresy wzrostu
gospodarczego, jak i momenty spowolnień
czy nawet regresów, są wkalkulowane w jej
rozwój. Spowolnienie gospodarcze nie występuje równomiernie na świecie. Różna jest
też długość trwania kryzysów i opinie na temat ich przyczyn. Pamiętajmy, że takie zjawisko jak spowolnienie gospodarcze wiąże się
z utratą zaufania w biznesie. W takich sytuacjach najbardziej odpowiednie do przełamania kryzysu są działania budujące zaufanie. Targi, jako narzędzie komunikacji osobistej, biznesowej, interaktywnej, świetnie
temu sprzyjają. Są porównywalne albo nawet lepsze niż sprzedaż bezpośrednia. Wydaje się więc, że targi są w jakimś stopniu antidotum na kryzys.
Co w takim razie należałoby
zrobić, żeby ułatwić życie przedsiębiorcom?
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Jeśli chodzi o uczestników targów, to
zdaniem członków Izby, które podzielam,
należy błyskawicznie stworzyć – na okres
półtora do dwóch lat – instrument wspierania tych polskich firm, które eksportują.
W związku z zaniechaniem pomocy dla eksporterów, zwłaszcza SMS, mamy dramatyczną zapaść – ilość przedsiębiorstw wystawiających na targach za granicą zmalała o 50%
z powodu zawieszenia dopłat do ponoszonych przez nich kosztów. Są to głównie małe
i średnie przedsiębiorstwa, a więc te, których jest najwięcej w gospodarce.
Druga sprawa to rynek wewnętrzny.
Można by się odważyć i zaapelować do
Unii Europejskiej, aby zawiesić lub obniżyć,
choćby przez krótki okres, podatek od wartości dodanej np. do 7%. Teraz VAT wynosi
dla działalności targowej 22%! To jest bardzo
dużo. Obecne spowolnienie może się łatwo
przerodzić w recesję, a z tej wyjść jest już
bardzo trudno. Nie jest nam potrzebne bezrobocie czy redukcje płac i wydatków. Musimy spowodować, by przedsiębiorcy, jak
i pracobiorcy wydawali pieniądze. To jest
antidotum na kryzys.
Jak kształtuje się rynek targów? Niekwestionowanym liderem są
MTP, a kto zajmuje kolejne miejsca?
Słowo „niekwestionowany” jest tu trochę na wyrost użyte. Jeśli spojrzymy przez
pryzmat udziału w rynku, skali przychodów
czy wartości przedsiębiorstwa, to targi poznańskie są nadal liderem. Jeżeli natomiast
patrzymy pod względem wielkości poszczególnych produktów, to raz po raz któryś z organizatorów polskich kreuje większe targi
niż MTP. Tutaj więc proporcje powoli się wyrównują. Obraz jest taki, że targi poznańskie
są numerem jeden, dalej są targi kieleckie,
potem grupa przedsiębiorców z większych
miast.
Sytuacja jest jednak dla bacznego obserwatora wysoce dynamiczna. Kielce uzyskały
pomoc unijną i finansują budowę obiektów
o wartości blisko 120 milionów złotych, co
poprawi zdecydowanie ich pozycję. Warszawa rozbudowuje swój lewobrzeżny ośrodek
targowy Expo XXI wieku, a także wybudowała w zeszłym roku, na Pradze, obiekt o podobnej wielkości. Dzisiaj dyskutuje się o tym,
czy Warszawa nie powinna oddzielić się jako
odrębne województwo od województwa
mazowieckiego. Wskazuje to, jak potężne
jest dzisiaj to miasto, jak wiele biznesu się
tam koncentruje. Stanowi to ogromne wyzwanie dla Poznania.
Pojawił się też Śląsk. Targi Katowickie
„dźwigają się” z wielkim trudem. Nie zawiesiły swojej działalności, a nawet chwalą się
20% przyrostem sprzedaży w ubiegłym roku.
Nowopowstały Kolporter Expo ze swoim
własnym Centrum Targowym w Sosnowcu
włączył się dynamicznie do gry. W Krakowie
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przekształcone w spółkę z.o.o., po likwidacji Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, której targi były ważną częścią. Postawiono tutaj
na zrównoważony rozwój spółki targowej i,
powiedziałbym nieskromnie, przy w miarę
korzystnych zarządach targów udało się to
przedsiębiorstwo zmodernizować.
Dobry przykład Poznania otworzył szanse i wywołał impuls do naśladownictwa
w takich ośrodkach jak Śląsk, Warszawa, Kraków, Kielce itd. Można powiedzieć, że w Polsce niemal wszystkie miasta podjęły inicjatywę naśladowania Poznania w tym względzie.
Najlepiej wyszło to Kielcom, tam była i jest
nadal ogromna determinacja władz do rozwoju targów. No i świetna kadra targowa.
Jak zatem wygląda geografia
dużych targów w świecie?
Targi powstają w wielkich centrach,
w wielkich aglomeracjach i wielkich zamożnych regionach. Spójrzmy na Włochy.
Większe targi są w Mediolanie niż w Neapolu, bo północ jest świetnie rozwinięta.
W Niemczech, w wielkich aglomeracjach,
w wielkich centrach przemysłowych, począwszy od Zagłębia Ruhry do Monachium,
od Hamburga do Stuttgartu – są potężne
targi. Francja to Paryż. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio w Chinach
budowane są wielkie centra targowe w gigantycznych aglomeracjach jak Szanghaj,
Hongkong, Pekin. Są to targi niewyobrażalnej wielkości. Trzeba pamiętać o Moskwie,
gdzie są trzy ośrodki targowe, po sto tysięcy metrów kwadratowych każdy, a buduje
się czwarty. Do 2010 roku zapowiedziano
wzrost powierzchni ekspozycyjnych na całym świecie o 13% w stosunku do roku 2007.
Zatem, o ile mamy w tej chwili trochę obaw
związanych ze spowolnieniem gospodarki,
to w dłuższym czasie przemysł targowy rokuje niezwykle optymistycznie.
Jaka jest w takim razie sytuacja przemysłu targowego w innych krajach Europy?
Jest trochę podobna i trochę różna. Zależy przede wszystkim od tego, jakie jest tempo wzrostu produktu narodowego w danym momencie i w danym kraju. Im wyższe
i szybsze były przyrosty, tym gwałtowniejsze
są spadki. Rosjanie wyraźnie mówią o tym, że
spadki maja rzędu 30-50%. To jak cięcie gilotyną, zwłaszcza że przez ostatnie lata były tam
właśnie ogromne wzrosty aktywności targowej działalności w wielu regionach.
Ciekawe...
Podobnie jest na Ukrainie. Ukraina już
w ubiegłym roku zaczynała dawać sygnały,
że coś się dzieje niedobrego. Pierwsze półrocze to 50-60% spadek sprzedaży powierzchni targowych, a według przewidywań i drugie półrocze, niestety będzie równie niedobre, więc to jest zapaść. Dramat. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy zakładają spadek rzędu

10-20% w pierwszej połowie roku i podobny, a może nawet trochę głębszy, w drugiej
połowie br. Natomiast w ubiegłym roku nie
odnotowywano i nie przewidywano w ogóle spadku. Polski rynek targowy za ubiegły
rok 2008 odnotował 15% przyrost. Rok wcześniej 21%.
A zatem jest dobrze czy źle?
Spadek rzędu 10-15% to nie jest tragedia. Zadaliśmy sobie pytanie we własnym
gronie targowym, kiedy spodziewamy się
dna i następnie odbicia. Panuje, powiedziałbym, zaskakująco duży optymizm. Jako moment zwrotny wymieniany jest pierwszy,
bądź drugi kwartał 2010 roku. Oznaczałoby
to, że kryzys będzie trwał półtora roku.
A czy może Pan powiedzieć,
jakie branże są szczególnie wrażliwe na
kryzys?
Nie potrafię zupełnie odpowiedzieć na
takie pytanie. Zwłaszcza w skali Europy. Dlatego że jeżeli weźmiemy, na przykład, branżę meblarską, to jeśli ona jest zorientowana w Polsce przede wszystkim na eksport
głównie do Unii Europejskiej, to jest narażona na...
...na kłopot?
Na ogromny kłopot. I ten kłopot widać
na targach, prawda? Na Słowacji rozdrobniony przemysł meblarski, zorientowany przede
wszystkim na produkcję na potrzeby rynku
wewnętrznego Słowacji, w ogóle nie odczuwa jeszcze spadku koniunktury.
Czyli decyduje rynek?
I sytuacja rynkowa danego kraju, i kursy, i zamożność społeczeństwa, i konsumpcja wewnętrzna. Uzależnienie od wymiany
międzynarodowej także. Globalizacja szans,
ale i zagrożeń. W dużym stopniu jest to jednak sytuacja motywowana przekonaniem,
że będzie gorzej niż było. Ktoś krzyknął: jest
kryzys! I na ogół w większości przypadków
trzymamy pieniądze, nie wydajemy. Czekamy, kiedy będzie lepiej, kiedy kryzys minie.
Przedsiębiorstwa zaczynają oszczędzać na
wydatkach, wstrzymują inwestycje. Oczywiście ci, którzy mają odwagę i plan, zaryzykują, zainwestują, zmienią program i najprawdopodobniej wygrają.
Ale w Stanach już ktoś krzyknął, że jest lepiej.
Być może, tylko oby potem nikt nie krzyknął, że jednak pomylił się. Prawdą jest twierdzenie, które pan profesor Bohdan Gruchman
raz po raz mi powtarzał w sytuacji poprzedniego kryzysu: „Proszę pana, niech pan się
tym za bardzo nie martwi, kryzys jest ozdrowieńczy, złe przedsiębiorstwa upadną, a te
lepsze zostaną!”. A ja tylko chciałem, żeby to
nasze MTP zostało. I tak właśnie życzę każdemu dzisiaj, aby jego albo duże, albo małe
przedsiębiorstwo przetrwało. A kto przetrwa,
będzie zdrowszy i silniejszy.
fot. Wojciech Guzikowski

wywiad

jest szereg znakomitych targów, choć organizowanych w nieco mniej komfortowych
warunkach. Ale od czegóż są fundusze private equity, które kierują się zupełnie innymi zasadami niż banki i obecnie są bardziej
aktywne. To może być dodatkowy zastrzyk
pieniędzy, który jest osiągalny dzisiaj, i kto
wie, który z organizatorów targów zechce
sięgnąć po nie pierwszy. Zmiany na rynku
targowym w Polsce są dopiero przed nami.
Czy rynek targowy w Polsce
jest zatem uporządkowany? Czy jest to
nadal „wolna amerykanka”?
Pewne reguły obowiązują, ale wydaje mi
się, że od czasu do czasu określenie „wolna
amerykanka” jest właściwe. Organizacja targów nie jest objęta prawem ochrony własności intelektualnej. Umiejętność organizowania targów jest traktowana jako umiejętność
powszechna. Obowiązuje tutaj co prawda
ustawa o konkurencji, a więc trzeba stosować pewne reguły np.: nie wolno działać na
szkodę konkurenta, trzeba szanować znaki
czy nazwy towarowe. Jednak obszar swobody jest tu ogromny. Zła sytuacja gospodarcza skłania przedsiębiorstwa do działań kopiujących i naśladownictwa. Jednakże wobec odbiorców, czyli wystawców i zwiedzających, rynek targowy powinien być transparentny. O tym, czy nasze produkty będą
kupowane, zdecydują właśnie oni, a nie zarządy i dyrekcje organizatorów targów. Walka konkurencyjna między nimi nie może
niszczyć wartości rynku targowego. Zatem
nie tyle niskie ceny, ile jakość oferty, którą
zaakceptują kupujący, tj. uczestnicy targów,
będzie decydować o losach organizatorów
targów, w tym i poznańskiego lidera.
20 lat po upadku komunizmu
Exhibition World w 2008 roku, w maju,
zbadał, jak Polska i Węgry przyjmują odmienne strategie dotyczące rozwoju przemysłu targowego. Proszę o komentarz.
Węgry mają swoje największe targi
w Budapeszcie. Przez długi czas utrzymywali je jako przedsiębiorstwo państwowe Hungexpo, które, przykro to powiedzieć, nie miało przez dłuższy czas szczęścia do zarządzających. Wobec tego nie potrafiło osiągnąć
większej i istotniejszej pozycji w regionie.
Inwestowano mało. Kupiła je francuska firma G-L i w związku z tym powstały zupełnie nowe okoliczności. W tej chwili przedsiębiorstwo podlega silnej transformacji, a Budapeszt, choć piękny, też nie ma tak wielkiego znaczenia na rynku targowym Europy
Środkowo-Wschodniej. Sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest gorsza niż w Polsce.
Na szczęście dla Hungexpo inne ośrodki targowe na Węgrzech nie stanowią konkurencji dla stolicy.
W Polsce natomiast stało się tak, że targi poznańskie, korzystając z ustawy o izbach
gospodarczych, relatywnie szybko zostały
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60-lecie NAT0 i 10Jakie są perspektywy NATO w 60. roku istnienia
Sojuszu Północnoatlantyckiego, na czym powinna polegać rola Polski, która członkiem tych militarnych struktur jest już od 10 lat. Na te, nie tylko
„jubileuszowe” pytania odpowiada Maria Wągrowska – analityk sytuacji międzynarodowej i ekspert
od spraw bezpieczeństwa
Maria Wągrowska

Więcej
spójności
czy różnic

Głównym motywem starań Polski „normalnym” państwem członkowskim,
o wejście do Sojuszu Północnoatlantyc- świadomym – jak pokazuje udział w mikiego w latach 1991-1999 było uzyskanie sjach zagranicznych – swych zobowiązań
znacznie większej dozy bezpieczeństwa, wynikających ze wspólnych decyzji państw
niż można by zapewnić naszemu krajowi, członkowskich. Trudno już mówić o Polsce,
gdyby znajdował się poza organizacjami a także Czechach i Węgrzech, które weeuroatlantyckimi. Polska leżała wówczas szły do NATO równocześnie z nami, jako
faktycznie w niebezpiecznej próżni, w re- o „nowych” członkach. Ale czy to wszystjonie pomiędzy obszarem postradzieckim, ko oznacza, iż z tytułu przynależności do
na którym łatwo mogło dojść do destabili- NATO Polska może się uważać za państwo
zacji i konfliktów rozprzestrzeniających się bezpieczne? To pytanie, jako kluczowe, popoza jego granice, a terytorium sojuszni- zostaje aktualne, a wśród ekspertów nie
czym. Nie mogła jednak liczyć na konkretną ma na ten temat jednoznacznych opinii.
pomoc w wypadku zagrożenia granic bądź W czym rzecz? Częściowo w poczuciu zaobszaru. Osiągając w 1999 roku członko- grożenia, bo wprawdzie coraz więcej, ale
stwo w jedynym wielostronnym i choćby przecież nie większość państw członkowz tego względu najpotężniejszym sojuszu skich podziela pogląd reprezentowany
polityczno-wojskowym w świecie, Polska oficjalnie przez Polskę, że czynnik wojskozrealizowała swój strategiczny cel. Słusz- wy nie zniknął z polityki europejskiej. Naności ówczesnego wyboru nie sposób pod- wet przeciwnie: rosyjska kampania w Gruważyć (natomiast można mieć poważne za- zji w sierpniu ubiegłego roku pokazała, iż
strzeżenia do wielu posunięć politycznych ponownie wzrósł. W związku z tym trzeba
i decyzji wojskowych). Po prostu nie było być przygotowanym na operację pozwalai nie ma dla niego dobrej alternatywy. Pola- jącą na przeciwdziałanie jakiemuś nieprzycy rozumieją to bardzo dobrze, skoro na po- jaznemu aktowi.
czątku naszej drogi do Sojuszu i teraz mniej
Problem byłby mniej znaczący, gdywięcej ten sam odsetek (ok. 80%) akceptuje by nie fakt, że jak dotąd, NATO nie stać
członkostwo.
na wspólną i jednoznaczną ocenę zagrożeń – różnego typu zresztą, nie tylko bezpośrednio wojskowych, lecz także tzw. asyBlisko celu
metrycznych czy terrorystycznych. I ta właW dziesiątym roku członkostwa może- śnie, z pozoru prosta kwestia wysunęła się
my twierdzić, że jesteśmy pełnoprawnym, na pierwszy plan w przededniu szczytu

przywódców państw członkowskich, który odbył się w Strassburgu i Kehl na pograniczu francusko-niemieckim 3 i 4 kwietnia
w 60-lecie powstania Sojuszu z mocy Traktatu Waszyngtońskiego (4 kwietnia 1949
roku). Szczyt zaplanowany w tak symbolicznym miejscu (Francja właśnie powraca do struktur wojskowych i dowódczych
NATO; Francja i Niemcy odgrywają znaczną rolę w polityce europejskiej) miał m.in.
zacząć dyskutować nad nową Koncepcją
Strategiczną, formułującą zadania NATO
w nadchodzącej dekadzie i w obecnej
sytuacji międzynarodowej. Stara Koncepcja sprzed dziesięciu lat (druga w okresie
po zimnej wojnie, bo pierwsza pochodziła z 1991 roku) jest uważana za mało adekwatną do dzisiejszej lub prognozowanej
sytuacji. Takimi najważniejszymi momentami, które zaważyły współcześnie na rozwoju NATO, bo wymogły adaptację tej organizacji do nowych realiów, były: (poza
zakończeniem konfrontacji Wschód – Zachód) konflikt bałkański w latach 90-tych
oraz terrorystyczny atak przeciwko Ameryce 11 września 2001 roku. Pierwsze z tych
wydarzeń uświadomiło, że „na peryferiach”
Europy może dojść do tak skomplikowanych i dramatycznych konfliktów, iż organizacje międzynarodowego bezpieczeństwa,
w tym NATO, nie mogą pozostawać wobec nich obojętne. Trzeba interweniować
przede wszystkim ze względów humanitarnych, ale w tym celu należy działać z pomocą nowego instrumentarium, innego niż
podczas zimnej wojny, kiedy sojusz musiał
być przygotowany na odparcie zbrojnego
ataku. Drugie z tych wydarzeń pokazało, że
ofiarą ataku może paść Ameryka, ta Ameryka, która wydawała się nietykalna i która miała bronić sojuszników. Ale kiedy USA
postanowiło w odwecie uderzyć na Afganistan jako kolebkę bin Ladena, robiło to samodzielnie, odrzucając pomoc Europy. Ten
fakt nie mógł nie wpłynąć negatywnie na
stosunki między Stanami i Europą oraz na
NATO, które właśnie w takim wypadku powinno się jako całość odwołać do artykułu 5
o pomocy wzajemnej i działać razem.

Polska pod osłoną
Sojusz Północnoatlantycki odegrał
w swojej historii wyjątkową rolę: przypieczętował współpracę aliantów zachodnich z czasów II wojny światowej, pozwolił na przerzucenie „mostu” przez Atlantyk
pomiędzy Ameryką Północną a Europą
Zachodnią. Powstał amerykański „parasol”
ochronny nad częścią naszego kontynentu, gwarantujący nie tylko bezpieczeństwo
w obliczu tzw. zagrożenia ze Wschodu, czyli ze strony ZSRR i powstałego w 1955 roku
Układu Warszawskiego, lecz także osłania-

jący rozwój gospodarczy. Właściwie przez
cały okres zimnej wojny misję NATO najlepiej oddawało powiedzenie jednego z polityków: zadanie Sojuszu to „zatrzymać Amerykanów w Europie”, „panować nad Niemcami” (to, oczywiście, aluzja do złowrogiej roli
Niemiec w I i II wojnie światowej, które do
NATO weszły dopiero w 1954 roku), a „Rosjan trzymać z daleka” (to z kolei był wyraz
obaw przed Związkiem Sowieckim i ekspansją komunizmu). W wielkim uproszczeniu można by więc powiedzieć, że kiedy
skończyła się zimna wojna, te cele istotnie
się zmieniły: Rosja została niemalże partnerem NATO, zjednoczone i gospodarczo
silne Niemcy stały się świadome swojego
znaczenia w Europie, a różne formy amerykańskiej obecności na naszym kontynencie zaczęły wywoływać kontrowersje. Stąd
m.in. nie wszystkim w Europie podobał się
pomysł zainstalowania jednego z komponentów systemu antyrakietowego, tzw. tarczy, w Polsce i w Czechach.

Między solidarnością a egoizmem
Największym problemem jest w tej
chwili zjawisko, które w okresie zimnej wojny było akurat największym atutem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi o stan
stosunków transatlantyckich, o wspomnianą już wyżej różną ocenę wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, o rozbieżność
interesów politycznych i gospodarczych,
o pewną rywalizację pomiędzy Ameryką
a Unią Europejską, o brak politycznej woli
państw do głębokiego współdziałania, na
przykład w realizacji misji w Afganistanie, o przeznaczanie ok. 2 procent PKB na
wydatki obronne, o finansowanie różnych
przedsięwzięć, wyznaczenie jednostek
i sprzętu do potencjalnych akcji, niedostateczny transport potrzebny przy przerzucie
wojsk, a nawet o niedziałający absolutnie
sprawnie system łączności i dowodzenia,
wreszcie o dalsze rozszerzenie na wschód.
Dlatego ma rację premier RP, Donald Tusk,
twierdząc, że „wartością NATO powinna być
solidarność, gdy tymczasem jesteśmy świadkami, czasami uczestnikami, wielkiego zmagania się między egoizmem a solidarnością”.
Teraz pytanie o solidarność pomiędzy państwami sojuszniczymi jest szczególnie ważne. W szczycie uczestniczył urzędujący od
końca stycznia w Białym Domu prezydent
Barack Obama. Wystąpił on z przemówieniem nakreślającym wizję stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Europą oraz
przyszłości NATO. Trudno powiedzieć, czy
nowe amerykańskie „otwarcie” spotka się
po stronie europejskiej z dobrym przyjęciem i co Europa ma właściwie do zaoferowania Ameryce. Dla Polski, właśnie ze
względów na zagwarantowanie bezpie-

czeństwa jest ważne, by NATO nie ulegało „erozji”, tylko aby zostało wzmocnione,
by nadal mogło spełniać funkcje obronne oraz żeby w tym kierunku można było
rozwijać potencjał wojskowy, nie tylko narodowy, lecz także sojuszniczy, opierając
się na koncepcji tzw. Sił Odpowiedzi (NRF,
NATO Response Force) zdolnych zarówno
do szybkiej reakcji daleko od granic Sojuszu, jak i na jego obszarze.

polityka

-lecie członkostwa Polski

Koncepcja NRF obrazowo pokazuje, na
jakim NATO zależy Polsce – na NATO politycznie spójnym a wojskowo sprawnym.
Na takim, które będzie działać ze skutecznym mandatem politycznym wszystkich
państw członkowskich zarówno wówczas,
gdyby zaszła potrzeba kolektywnej obrony (w myśl artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego), jak i wtedy, kiedy wymagana
jest obecność sił zbrojnych w odległych
miejscach. Niemiecki minister obrony powiedział kiedyś, uzasadniając misję afgańską, że obrona zaczyna się „na Hindukuszu”.
Można więc powiedzieć, że Polsce zależy
na stworzeniu w ramach Sojuszu, w planowaniu obronnym i w rozwoju sił zbrojnych, „balansu” pomiędzy dwoma zasadniczymi współczesnymi zadaniami: kolektywną obroną i misjami zagranicznymi „out of
area”. Transformacja NATO, która dokonuje
się od zakończenia zimnej wojny – to trzeba przyznać – postępowała bowiem w kierunku przygotowań do misji raczej stabilizacyjnych. Czy ta tendencja się odwróci
i czy istnieje rzeczywista potrzeba, by tak
się stało?

Maria Wągrowska
Analityk sytuacji międzynarodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa; specjalistka od raportów i komentarzy na temat
polskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony; polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności w obszarze euro-atlantyckim ze szczególnym uwzględnieniem integracji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej;
autorka kilkuset publikacji (książek, raportów, artykułów) z powyższych dziedzin; komentator w polskich i zagranicznych opiniotwórczych mediach; w przeszłości również: wiceminister obrony narodowej, szef pionu polityki bezpieczeństwa międzynarodowego w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
i w jego ramach koordynator różnych
projektów, wiceprezes Stowarzyszenia
Euro-Atlantyckiego, współzałożyciel Fundacji „ProMilitaria XXI”, redaktor naczelny
kilku pism wojskowych, w tym wiodącego tygodnika „Polska Zbrojna”.
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Z Włodzimierzem
Łęckim, prezesem
Komitetu Odbudowy
Zamku Królewskiego
w Poznaniu, rozmawia
Mariola Zdancewicz

Zemsta
Ludgardy
Polska może poszczycić się
trzema Zamkami Królewskimi, z których jeden, będący zarazem najstarszym, znajduje się w Poznaniu. A ściślej mówiąc znajdował się, ponieważ jedyną częścią Zamku, która uchowała się
do dzisiejszych czasów, jest tzw. Gmach
Raczyńskiego, obecna siedziba Muzeum
Sztuk Użytkowych. Na początku tej dekady znaleźli się ludzie, dążący do odbudowy Zamku w dawnej formie i świetności. Zawiązał się Komitet Odbudowy
Zamku Królewskiego w Poznaniu. Czym
zajmował się do tej pory i jakie są jego
plany na przyszłość?
Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu zawiązał się w 2002
roku, skupiając przedstawicieli wielu poznańskich organizacji społecznych i środowisk twórczych. Już rok potem ogłosiliśmy
konkurs, którego celem było wyłonienie
najciekawszego projektu architektonicznego Zamku w tzw. „formie historyzującej”,
to jest nawiązującej do budowli z XVI wieku. Zrezygnowaliśmy z odbudowy obiektu na zasadzie rekonstrukcji, ponieważ posiadamy zbyt małą ilość specjalistycznych
danych, które by na to pozwalały. Obecną
wiedzę opieramy na pozostałościach daw-

18

nego Zamku – fundamentach oraz murach
piwnicznych, na dość dokładnym opisie budowli, w tzw. „inwentarzu”, a także przekazach na temat Zamku z XVII wieku, z czasów Górków. Najważniejszym i najbardziej
znanym wśród nich jest sztych Brauna
i Hogenberga z 1618 roku. Nota bene, reprodukcja tego sztychu zdobi dziś jedną ze
ścian Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Nie ukrywam, że istniała i nadal istnieje
grupa osób preferujących nowoczesny styl,
ale ostatecznie odrzuciliśmy koncepcję odbudowy Zamku w wersji modern.
Czy w opinii Komitetu styl nowoczesny jest gorszy od renesansowego?
Nie, ale niech fakty mówią same za siebie: Radio Merkury przeprowadziło w swoim czasie ankietę – 83 % głosów dzwoniących do radia było za odbudową w formie
historycznej. Nasza decyzja podyktowana
była również zapisem w planie przestrzennym dla tej części miasta, która przewiduje wkomponowanie przyszłego obiektu na
Górze Przemysła w otaczające go budynki
historyczne. Poznań jest jednym z nielicznych miast, które ma bardzo dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Zniekształceniem tego układu byłaby

odbudowa Zamku w nowoczesnym stylu.
Do konkursu przystąpiło ponad dwadzieścia pracowni architektonicznych z całej
Polski, w tym kilka z Poznania i Wielkopolski. Po dokładnym przestudiowaniu projektów jury konkursu wybrało propozycję Witolda Milewskiego z poznańskiej pracowni
ARCUS S.C. Zwycięski projekt został zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzką Radę Konserwatorską, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do
wykonania pełnej dokumentacji obiektu.
Kolejnym krokiem Komitetu Odbudowy
było uzyskanie pozwolenia na budowę. Takie pozwolenie uzyskano w 2005 roku. Po
dwóch latach straciło ważność, ponieważ
Muzeum Narodowe, które jest inwestorem, nie zdążyło z rozpoczęciem budowy.
Rok temu Muzeum Narodowe w Poznaniu
ponownie otrzymało takie pozwolenie na
podstawie tej samej dokumentacji.
Projekt Zamku jest zatem wybrany, pozwolenie na budowę zostało
przyznane. Mimo to prace jeszcze nie
ruszyły. Dlaczego?
Sprawa jest zawiła. Z jednej strony zgromadziliśmy, przynajmniej na papierze, potrzebne pieniądze na odbudowę i pozostawienie obiektu w stanie surowym – 18 mi-

Zamek
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lionów 200 tysięcy złotych. Z drugiej strony
część tej kwoty pozostaje jedynie w sferze
obietnic. Zarówno prezydent miasta, Ryszard Grobelny, jak i marszałek województwa Marek Woźniak, zdecydowali się przekazać po 9 milionów złotych w ciągu najbliższych dwóch lat. Kwoty te ujęły w swoich budżetach Sejmik Województwa i Rada
Miasta. Pozytywne decyzje zostały podjęte,
ale czeka nas jeszcze odsuwająca w czasie
odbudowę – procedura przekazania pieniędzy do Muzeum Narodowego. Tu gwoli wyjaśnienia – Muzeum Narodowe jest właścicielem terenu i przyszłym użytkownikiem
obiektu, jest podmiotem wykonawczym
projektu. Tylko ono może być inwestorem.
Na szczeblu wojewódzkim sprawy formalne zostały załatwione, natomiast w toku
jest pozyskanie pieniędzy z miasta.
Tak więc Komitetowi pozostaje czekać na wynik działań formalnych?
Komitet stara się aktywnie działać.
W ostatnim czasie odbyły się spotkania
z dyrektorem Suchockim, dyrektorem Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Przebieg rozmów pozwala optymistycznie spojrzeć na rozpoczęcie odbudowy Zamku. Odwiedziliśmy również Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który w moim odczuciu,
odniósł się do idei odbudowy Zamku bardzo życzliwie. Chcemy wykorzystać obecną
koniunkturę na rynku budownictwa. Ceny
usług są niższe w porównaniu z zeszłym rokiem. Staramy się też pozyskiwać dalsze pieniądze. W 2008 roku udało nam się zebrać
około osiemdziesięciu tysięcy złotych. Nie
ukrywam, że coraz trudniej nam to przychodzi. Mimo to z radością mogę powiedzieć, że nadal są entuzjaści, którzy kupują
cegiełki, oraz przychodzą do nas firmy, oferując wsparcie finansowe dla sprawy.
Podobno pomoc w odbudowie Zamku Królewskiego zadeklarowała jedna z dużych firm poznańskich?
Tak. Jest to jedna z najpotężniejszych
firm w Poznaniu, która mogłaby w znaczący sposób pomóc. Prowadzimy wstępne rozmowy. Sprawa jest w toku. Firma ta
oczekuje od inwestora, z którym umowa
byłaby podpisana, ekwiwalentu – reklamy
podobnej do promującej „Lecha”. Znajduje się ona na Zamku Cesarskim, który „Lech”
pomaga odbudować, i brzmi: „Odnowiliśmy butelkę, odnowimy Zamek”.
Nie sądzi pan, że ludzie dość
sceptycznie podchodzą do projektu,

który realizowany jest sześć lat, a jego
efektów nadal nie widać?
Podobna sytuacja miała miejsce w latach osiemdziesiątych, kiedy budowano
szybki tramwaj. Wiele osób krytykowało
władze miejskie za tę decyzję. Twierdzono,
że prace zbyt długo trwają. Dziś nikt nie wyobraża sobie Poznania bez Szybkiego Tramwaju. Wierzę, że tak samo będzie z Zamkiem.
Przygotowania do odbudowy trwają długo,
ale po jej zakończeniu efekt będzie wyjątkowy. Z platformy widokowej wieży rozciągać
się będzie kapitalna panorama starego centrum. Wzgórze Przemysła stanowić będzie
doskonały punkt widokowy. Moja recepta
jest taka – wystarczy rozpocząć. Jeśli rozpocznie się odbudowa Zamku, to mniemam,
że szybko uda się ją zakończyć.
Na zakończenie dodam, iż zaczynam
wierzyć, że na przeszkodzie odbudowy
Zamku w Poznaniu stoi… Ludgarda, pierwsza żona Przemysła II. Tradycja głosi, że poniosła ona śmierć za sprawą króla i teraz
wykorzystuje okazję, aby się na nim zemścić nie pozwalając na odbudowę Zamku. Czyżby dzisiejsze problemy z odbudową to zemsta Ludgardy?
fot. Komitet Odbudowy Zamku
Królewskiego w Poznaniu
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Z Jerzym Lechnerowskim, Burmistrzem Kórnika, rozmawia Mariola Zdancewicz

Kórnik
Biała Dama... i nie tylko
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Widzieliśmy Kórnik na targach
turystycznych w Berlinie. Co gmina tam
zaprezentowała?
Przede wszystkim swoje walory. Mamy
cenny zabytek – Zamek i unikatowe Arboretum. Mamy też ciąg czterech jezior połączonych rynnowo od Zaniemyśla w kierunku Kórnika i Borówca. Chcemy zacząć to
szerzej wykorzystywać. Na targach Wydział
Promocji Kórnika działał w ramach Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Czy atrakcjom turystycznym
nie przeszkadza przeciągający się remont drogi, która do Was prowadzi?
Wcale nie uważam, że tak długo – raptem dwa lata. Jest to olbrzymia inwestycja
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która w znakomity sposób uatrakcyjni Kórnik. Turyści z Poznania będą potrzebowali na dojazd do Kórnika około 10 minut,
cały czas jadąc tą piękną prawie autostradą.
Budowa zakończona zostanie w czerwcu
tego roku. Szkoda, że nie w maju na Święta
Kwitnących Magnolii, które zawsze ściągają
do nas tysięczne tłumy. Wykonawcą drogi
jest firma Skanska, z którą dobrze się nam
współpracuje.
Czym jeszcze chcecie Państwo
przyciągnąć turystów?
W tym roku, pewnie za kilka miesięcy,
uruchomimy Gminne Centrum Informacji.
To nie będzie tylko informacja turystyczna,
ale również wiele ogólnych, potrzebnych
wiadomości o nas. Chcieliśmy otworzyć je
przy Zamku, gdzie przebywa najwięcej turystów, ale ze względów technicznych jest
to niemożliwe, powstanie więc przy Ratuszu i będzie współpracować z Wydziałem
Promocji. Chcemy pokazywać to, co tutaj
najlepsze – nie tylko turystykę, ale także
gospodarkę, która bardzo dynamicznie się
rozwija. Widać to podczas jazdy z Poznania do Kórnika. Nadal mamy ciekawe miejsca dla inwestorów. Chciałbym, żeby kryzys
nie wpłynął na spowolnienie gospodarki
i mam nadzieję, że tak się nie stanie, chociaż niektóre firmy, mające w planie rozbudowę, powiedziały, abyśmy przeczekali
parę miesięcy. No i poczekamy. Wiem jednak, że generalnie są przygotowane na to,
żeby inwestować.

Cieszę się, że stwierdza Pan
publicznie, iż część firm działa zachowawczo w oczekiwaniu na kryzys, którego nie odczuwają. Oczywiście istnieją
takie, które doświadczają lekkiego spowolnienia gospodarki, ale jest to jej naturalny rytm.
Też uważam, że takie prewencyjne
spowolnienie nie służy rozwojowi naszej
gospodarki, zarówno tym mniejszym, jak
i większym przedsiębiorcom.
A co u Państwa słychać w kwestii ochrony środowiska?
Już osiem lat temu skończyliśmy kanalizację Kórnika. Cała gmina zostanie, niestety,
skanalizowana dopiero za kilkanaście albo
i więcej lat. Musimy ratować nasze jeziora,
które dzięki inwestycjom zaczynają biologicznie odżywać. Zamierzamy w tym roku
oddać pierwszy odcinek promenady nad jeziorem od Bnina przez Prowent, gdzie urodziła się nasza noblistka Wisława Szymborska, aż do Zamku. Nie ma jeszcze odcinka
promenady od Zamku do Ośrodka Sportu
i Rekreacji, czyli fragmentu przechodzącego przez cały Kórnik. Prace przewidziano
na lata 2010-2011. Wtedy cały ciąg między
Bninem a Kórnikiem będzie do dyspozycji
turystów.
Czy Państwo też myślicie
o Euro 2012?
Wierzymy, że goście, którzy przybędą
na Euro 2012, przyjadą do Kórnika, aby
przenocować w naszych hotelach i pensjonatach, i zostaną, by poznać okolice. W samym Kórniku, w ubiegłym roku
zmodernizowaliśmy kilka chodników na
bocznych uliczkach. Ogłosiliśmy też konkurs na zagospodarowanie rynku. Wpłynęły cztery ciekawe projekty, ale żaden
do końca nie spełniał naszych oczekiwań.
Decyzja musi jednak zapaść szybko, ale
wszystko zależy od finansów gminy. Trzeba pamiętać, że z naszych pieniędzy, dwa
miesiące temu, rozpoczęła się budowa
centrum sportowo-rekreacyjnego, gdzie
powstanie hala sportowo-widowiskowa
i pływalnia. Inwestycja będzie kosztować
55 mln złotych, czyli wartość prawie jednego budżetu gminy. Będzie realizowana
przez dwa lata, do listopada 2010 roku.

wywiad

Przetarg wygrała firma Skanska, z którą
– jak już wspomniałem – bardzo dobrze
nam się współpracuje.
Przy tak dobrej współpracy może warto byłoby namówić firmę
Skanska, żeby wyremontowała ten odcinek drogi, prowadzący od ronda do centrum Kórnika?
Tę ulicę jeszcze w tym roku zmodernizujemy z naszych gminnych pieniędzy.
Wchodzicie Państwo w skład
porozumienia międzygminnego, dotyczącego zagospodarowania odpadami...
Od trzech lat jest nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Czmoniu. Chcieliśmy wozić śmieci do Suchego
Lasu, ale nie wyraziły na to zgody władze
Poznania. Dlatego zaczęliśmy rozmawiać
z gminą Środa i Jarocin. Tam przyjęto nas
z otwartymi rękoma, więc podpisaliśmy
porozumienie. Podpisało je również 17
gmin współpracujących z Jarocinem. Najdalej położoną jesteśmy pewnie my. Chcielibyśmy, żeby w Środzie powstała stacja
przeładunkowo-segregacyjna, aby ułatwić wywóz śmieci z Kórnika. Środa jest
również tym zainteresowana. Segregację
zresztą prowadzimy już od wielu lat.
Na jaką imprezę chciałby Pan
zaprosić w najbliższym czasie?
Na Białą Damę oczywiście – święto,
które odbędzie się 23 i 24 maja. Przyjadą
zaprzyjaźnione gminy z Niemiec, a może
też z Holandii. Kolejny raz wybierzemy
Białą Damę, co jest niewątpliwą atrakcją.
Z Königstein koło Frankfurtu nad Menem
przyjedzie wybierana tam co roku Księżniczka. Właśnie stamtąd wzięliśmy pomysł,
aby również w Kórniku wybierać, wprawdzie nie Księżniczkę, ale Białą Damę.
Rozumiem, że Biała Dama
musi być z Kórnika?
Nie było jeszcze innej, tzn. nikt inny się
nie zgłosił. To nie jest wybór miss, tylko wybór dziewczyny, która zna język, jest kontaktowa, ma osobowość i potrafi współpracować z urzędem. Często korzystamy
z obecności Białej Damy przy różnych uroczystościach czy oficjalnych spotkaniach,
które odbywają się w Zamku.
Dziękuję za rozmowę.
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z Białą Damą

Kórnik
XVI Kórnickie Spotkania

region
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Szanowni Paƒstwo!

Z przyjemnością informuję, że XVI Kórnickie Spotkania z Białą Damą – święto gminy
Kórnik – odbędą się w dniach 23 do 24 maja br.
Oferując uczestnikom imprezy moc atrakcji, zabawy i uśmiechu, wierzymy, że każdy
znajdzie w jej trakcie coś dla siebie.
Program artystyczny opracowany został bardzo starannie. Organizatorzy położyli
szczególny nacisk na aktywne uczestnictwo w imprezie.
Stąd planowany cykl koncertów, pokazów i warsztatów z różnych dziedzin kultury zarówno materialnej, jak i typowo artystycznej. Został on podzielony na kilka bloków adresowanych do różnych grup odbiorców.

Sobota 23 maja:
XVI Kórnickie Spotkania z Białą Damą rozpocznie blok motoryzacyjny, czyli parada
i pokaz motocykli Harley-Davidson.
Blok dobrych znajomych z sąsiedztwa, to ogłoszenie wyników konkursu na Kórnicka Białą Damę 2009 oraz występy artystów ziemi kórnickiej.
Blok rzemiosła artystycznego jest skierowany do wszystkich grup wiekowych. Będą
to prezentacje i warsztaty przybliżające dawne i współczesny rzemiosło, w którym nie
zabraknie lokalnych twórców. Chętni będą mogli spróbować swych sił w różnych dziedzinach twórczości.
Blok graffiti i kultury hip-hopowej skierowaliśmy do młodszej widowni. Obok koncertu poznańskiego rapera donGuralesko, odbędzie się ogólnopolski
konkurs graffiti inspirowany Białą Damą.
Blok biesiadny jest skierowany do dorosłej widowni. To prawie
trzy godziny wspólnych śpiewów,
żartów i konsumpcji pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, jego orkiestry oraz gwiazd polskiej estrady, teatru i kabaretu.
Całość zakończy pokaz widowiska multimedialnego o Białej
Damie z wykorzystaniem efektów laserowych.

Niedziela
24 maja:
Od godz.10.00 na podzamczu trwać będzie festyn rzemiosła artystycznego.
O godz. 16.00 odbędzie się pokaz modelarstwa lotniczego, który zainauguruje
koncert w wykonaniu Orkiestry Sił Powietrznych Rzeczypospolitej.
Ponadto w trakcie całej imprezy oferować będziemy uczestnikom specjały kuchni
polskiej i światowej oraz urządzenia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszam w imieniu własnym i organizatorów
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

nauka

Kamil Dziubek, Andrzej Katrusiak

Awangarda na
Uniwersytecie

„Czy możliwa jest Podróż do wnętrza tak jak skręca się szczęki imadła, a możZiemi? Niestety, historia opisana w książ- na uzyskać nawet ciśnienie wyższe niż we
ce Julesa Verne’a należy do gatunku
wnętrzu Ziemi. Diamenty są oknami wyscience fiction – i to, w świetle
sokociśnieniowego świata – przewspółczesnej wiedzy, ze zdepuszczają wiele rodzajów procydowaną przewagą ficmieniowania, dzięki czemu
tion. Najgłębsze odwierty
próbkę można analizować
w naszej planecie sięgapromieniowaniem wiją zaledwie kilkanaście
dzialnym i podczerwokilometrów poniżej ponym, mikrofalami, proziomu gruntu. Eksplomieniami Roentgena,
rację głębszych warstw
a nawet neutronami.
uniemożliwia olbrzymia
Ale badania geolotemperatura i ciśnienie,
giczne i geofizyczne to
rosnące lawinowo wraz
jedynie część doświadz głębokością. No właczeń, których celem jest
śnie, ciśnienie. O ile bo- Kryształ wysokociśnieniowej
poznanie właściwości
wiem temperatura wnę- odmiany polimorficznej lodu
materii w warunkach
trza Ziemi dochodzi do otrzymany w temperaturze
ekstremalnych. Pod wykilku tysięcy stopni Cel- 25°C i ciśnieniu 10000 atmosfer sokim ciśnieniem możsjusza, o tyle ciśnienie
w centrum globu jest miliony razy więk- na otr z ymać
sze od ciśnienia atmosferycznego. Skoro wiele materiajednak żywi nie możemy się dostać do łów o specytego piekła, to czy jesteśmy w stanie wy- ficznych cetworzyć w laboratorium ciśnienie takiego chach, którzędu i czy może to mieć znaczenie prak- re znajdują
tyczne? Odpowiedź na oba te pytania jest zastosowanie
twierdząca. Co więcej, chociaż jeszcze kil- w technice. Przykadziesiąt lat temu bardzo wysokie ciśnie- kładem są ferroelektrynie osiągano za pomocą monstrualnych ki, wykorzystywane do
pras hydraulicznych – często wielkości produkcji kondensatorów o dubudynków, drogich i niebezpiecznych żej pojemności używanych m.in. w pa– to dzisiejsze aparaty stosowane w tym mięciach komputerowych, diagnostyce
celu mają prostą konstrukcję i mieszczą ultrasonograficznej, kamerach termowisię na dłoni. Sercem takiej komory ciśnie- zyjnych, czujnikach temperatury i drgań
niowej są dwa diamenty (tzw. kowadełka) mechanicznych, a także urządzeniach
rozdzielone metalową uszczelką z otwor- hydrolokacyjnych (w marynarce i rybokiem w środku. Wystarczy wypełnić otwór łówstwie). Można również wytworzyć
badaną substancją i docisnąć diamenty, nowe odmiany polimorficzne substancji
krystalicznych (czyli kryształy
Uczestnicy
zbudowane z tych samych cząubiegłorocznej
steczek, różniące się jedynie ich
edycji konferencji
wzajemnym położeniem – tak
jak dysponując jednym rodzajem płytek można ułożyć różne
wzory posadzek). Ponieważ odmiany polimorficzne – pomimo
że chemicznie jest to ten sam
związek – mają różne właściwości fizyczne, otrzymanie nowej
formy krystalicznej ma ogromne

znaczenie praktyczne (np. składniki czynne leków różniące się rozpuszczalnością,
co zmienia ich przyswajalność w organizmie). Pod wysokim ciśnieniem mogą powstawać także kryształy mieszane, np. hydraty metanu, które składają się z wody
i metanu (głównego składnika gazu ziemnego), zalegające na dnie oceanów. Ocenia się, że ilość metanu zawartego w hydratach wielokrotnie przekracza zasoby
złóż gazu.
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przeprowadzono pierwsze w Polsce badania strukturalne z wykorzystaniem komory diamentowej. Od tego czasu poznańskie laboratorium wysokociśnieniowe – jedno
z niewielu tego typu na świecie – zyskało
międzynarodowe uznanie i światową renomę. W dniach 19-22 kwietnia 2009 na
Wydziale Chemii UAM odbędą się warsztaty wysokociśnieniowych badań kryształów pod nazwą „Wesołe Koziołki”. Jest
to już druga z cyklu konferencja, w której biorą udział głównie doktoranci i młodzi naukowcy z innych
ośrodków akademick ich

Komora
z kowadełkami diamentowymi
w Polsce oraz goście zagraniczni. Będąc
wierni tradycji i promując nasze miasto,
chcemy zachęcić ich do badań wysokociśnieniowych, pomocnych w rozwoju nowych technologii. Stąd pomysł na nazwę
i symbol warsztatów – bodące się poznańskie koziołki nakłoniono do wytwarzania
wysokiego ciśnienia, uzbrajając ich głowy
w kowadełka komory diamentowej.

Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak,
dr Kamil Dziubek pracują na Wydziale
Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu
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Opakowania i sztuka

Bartosz Borkowski

sztuka

Professional

Przedmioty codziennego użytku od dawna fascynują artystów i nikogo już dzisiaj nie dziwi twórcze podejście do każdego niemal elementu rzeczywistości, nawet tak prozaicznego jak... opakowanie. O tym, że
może ono być dziełem sztuki, dowodzi konkurs ART OF PACKAGING, którego trzecia edycja zakończyła się 23 lutego w Teatrze Polskim w Poznaniu. Podczas gali nagrodzeni zostali autorzy najbardziej nowatorskich
kreacji 2008 roku. Organizatorem konkursu jest miesięcznik PACKAGING
POLSKA, a patronat medialny objął między innymi miesięcznik Merkuriusz.
Wśród prac obejmujących takie produkty jak opakowania-zabawki
dla dzieci, pudełka na żarówki, herbatę, zakupy lub po prostu na prezenty, I nagrodę w kategorii Debiuty otrzymała Joanna Chabielska z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jury doceniło jej projekt opakowań
pralinek zbudowanych z niepozornych materiałów: kartonu, papieru samoprzylepnego, wstążek, aksamitki czy nici, z których wyobraźnia laureatki pozwoliła stworzyć produkt przykuwający uwagę swym profesjonalizmem i oryginalnością. Pudełka City Story i Monkey Business (Małpie
figle) mają być skierowane do konkretnego odbiorcy – młodego, wymagającego i kreatywnego, ciekawego eksperymentów. W sześciennych
opakowaniach przestrzeń zasilają geometryczne formy, przypominające
klocki Tetris, nadając jej niepowtarzalny charakter. City Story nawiązuje
kolorem i kształtem do struktury miasta, skojarzenia z metropolią przywołując za pomocą różnej wysokości ozdobnych ścianek. Zwieńczenie
konstrukcji stanowi ażurowa pokrywka, także utrzymana w urbanistycznym stylu, która zaprasza do swojego wielkomiejskiego świata. Idealnym dopełnieniem całości mogłyby być pralinki w kształcie samochodów i ludzi. Monkey Business to z kolei zestaw małych, różnokształtnych,
niezależnych od siebie pudełeczek, które mogą być wyjmowane, układane i dzielone wedle własnego uznania. Nie ma mowy o powtarzalności ani monotonii, opakowanie tworzy za każdym razem nowy układ,
a wesoła kolorystyka i wzornictwo nadają mu humorystycznego i rozrywkowego charakteru.
Zwyciężczyni, poza szklaną, ręcznie wykonaną statuetką Perła wśród
opakowań, otrzymała – podobnie jak zeszłoroczni tryumfatorzy Debiutów – miesięczny staż w międzynarodowej agencji brandingowej Dragon Rouge w Warszawie oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Nie mniej interesująco prezentowały się opakowania nominowane
w kategorii Professional, mimo że znane są ze sklepowych półek i nie
stanowiły niespodzianki dla uczestników gali. Szklaną Perłę otrzymała
firma Krakowski Kredens za projekt linii słodyczy, tzw. brązowej, autorstwa Igora Banaszewskiego. Opakowania utrzymane są w kolorze écru
oraz brązu i korzystają z jednego wzoru, różniącego się subtelnie etykietą dla poszczególnych produktów. Mają one podkreślać jakość marki silnie nawiązującej do tradycji i jej ekskluzywny charakter. Do podobnych
wniosków doszła kapituła konkursu przyznając nagrodę za profesjonalizm w budowaniu marki, wysoki poziom wykonania opakowania oraz
koncepcję marketingową. W imieniu Krakowskiego Kredensu wyróżnie
nie odebrała przedstawicielka zarządu firmy, Katarzyna Jędrzejczyk.
W drodze głosowania internetowego, które zakończyło się 31 marca,
wyłonione zostało zwycięskie opakowanie spośród nominowanych prac
w edycji Debiuty. Najwięcej punktów za design, ergonomię, ekologię
i marketing otrzymało Opakowanie na chusteczki higieniczne autorstwa
Natalii Fajkowskiej, absolwentki Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania
w Łodzi. W nagrodę laureatka otrzymała staż w agencji reklamowej Studio DN Design Group w Warszawie, specjalizującej się w kreacji wizualnej
marek produktowych i korporacyjnych.

Debiuty
sztuka

W pierwszym rzędzie zasiedli:
Rainer Gruber – Packaging
Austria, Monika Mikołajczak
– Packaging Polska, Izabela E.
Kwiatkowska – prezes Grupy Medialnej European Media Group, przewodnicząca
Jury, Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Bogusław
Zalewski – dyrektor ds. rozwoju produktów MTP, Werner
Sobotka – profesor Wyższej
Szkoły Nauk Poligraficznych
w Wiedniu.
Izabela E. Kwiatkowska – prezes Grupy Medialnej European Media Group oraz przewodnicząca Jury, Joanna Chabielska ASP Wrocław – zwycięzca ART OF PACKAGING 2008 Debiuty, Bogusław Zalewski – dyrektor ds. rozwoju produktów MTP, Katarzyna Jędrzejczyk – przedstawiciel zarządu Krakowski Kredens, Zwycięzca Konkursu ART OF PACKAGING 2008 – Professional.

Katarzyna Jędrzejczyk w imieniu zarządu firmy Krakowski Kredens, odebrała statuetkę Perła
wśród Opakowań w konkursie
ART OF PACKAGING 2008 – Professional.
R E K L A M A
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jazzowe nutyJAZZOWE NUTY

Blue Note Poznań Jazz Club prezentuje:

jazz

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA
Najważniejszym wydarzeniem maja
będzie z całą pewnością koncert kwartetu Branforda Marsalisa. Inicjuje on najnowszy cykl „Jazz Greats Gallery”, prezentujący najciekawsze
postaci muzyki jazzowej – niekwestionowanych mistrzów
tego gatunku
o powszechnie uznanej na
świecie renomie.
Branford Marsalis – wskazywany
przez wielu jako
najlepszy saksofonista na świecie
– był muzycznym
partnerem Milesa Davisa i Dizzy
Gillespiego. Na
początku kariery
grywał w zespołach jazzrockowych, a popularność przyniosła
mu współpraca
ze Stingiem. Pod
koniec lat 80. był
już czołow ym
saksofonistą postbopowym, cieszył się także uznaniem w kręgach fusion, hip-hopu, a nawet klasyki. Początkowo inspirowała go muzyka J. Coltrane’a, Bena Webstera, Wayne’a Shortera, Ornette’a Colemana, Sonny’ego Rollinsa. Płytowe „credo” artysty
„I Heard You Twice The First Time” ukazało jednak silne związki z bluesem, postcoltrane’owskim jazzem
oraz młodzieńczym wigorem. Od tego czasu najważniejszym elementem w muzycznej kreacji Marsalisa
jest nieustanna zmiana jazzowego nastroju: od subtelnej ballady po funkowe, a nawet rapowe brzmienia. Czeka nas zatem prawdziwa muzyczna uczta!
Jak co roku klub Blue Note uczestniczy również
w projekcie Imprezy Warte Poznania, w ramach

którego gościmy w Poznaniu
interesujące osobowości reprezentujące różne dziedziny
sztuki. Klub Blue Note zaprosił do udziału w projekcie trio
jednego z najciekawszych polskich perkusistów – Arka Skolika. Podczas koncertu 16 maja
usłyszeć będzie można kompozycje z najnowszego albumu tria „On a misty night”, której zawartość stanowi wyraz
hołdu muzyków wobec dziesięcioleci jazzowej tradycji.
Wszystkich miłośników kobiecych brzmień zapraszamy
natomiast na koncerty Natalii
Kukulskiej oraz Justyny Książek. Natalia Kukulska pojawi
się w klubie Blue Note nie po
raz pierwszy. Niebawem zaprezentuje się jednak w wersji
akustycznej, prezentując nietuzinkowe interpretacje swoich
największych przebojów. Justyna Książek w recitalu „Bezsennść” zaprosi Państwa do
poetyckiego, intymnego świata, któremu muzycznie patronują rythm’n’blues oraz jazz.
Ciekawie zapowiada się również koncert Rafała Olbrychskiego, prezentujący najnowszy album piosenkarza
i aktora zatytułowany „Tatango”, na którym znalazły się premierowe teksty Wojciecha
Młynarskiego. Po wysłuchaniu efektu końcowego mistrz słowa Młynarski
stwierdził, że udziela Rafałowi dożywotniej licencji na pisanie muzyki do
jego utworów. To z całą
pewnością najlepsza rekomendacja planowanego koncertu...

6.05.2009r., środa, godz. 20.00
JUSTYNA KSIĄŻEK

najciekawszych piosenek lat 60. ubiegłego stulecia

22.05.2009r., godz. 20.30
RAFAŁ OLBRYCHSKI

08.05.2009r., godz. 20.30
NATALIA KUKULSKA „Acoustic”

16.05.2009r. sobota, godz. 22.00
Imprezy Warte Poznania
AREK SKOLIK TRIO

23.05.2009r., sobota, godz. 20.00
DRYMBA DA DZYGA
Jedno z najciekawszych zjawisk na scenie
ukraińskiej muzyki folk

10.05.2009r., niedziela, godz. 20.00
SNOWY WHITE
12.05.2009r., godz. 20.00
CHILL LEADER & ALL-K
Fuzja umiejętności zawodowej skrzypaczki i muzycznych eksploracji producenta brzmień
spod znaku nu-jazz, downtempo, triphop i IDM
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maj

13.05.2009r., środa, godz. 20.00
JOANNA STEINBERG – recital
Jazzowe interpretacje utworów Marleny
Dietrich , Kabaretu Starszych Panów oraz

19.05.2009r., wtorek, godz. 20.00
VIT KRISTAN TRIO (Czechy) feat. JAKUB
SKOWROŃSKI
18.05.2009, godz. 20.00
50–lecie rock’n’rolla w Polsce:
Wojciech KORDA – Andrzej NEBESKI
BAND
Wojciech Korda – śpiew, gitara/Andrzej
Nebeski – perkusja/Andrzej Mikołajczak
– instr. klawiszowe
Tomasz Dziubiński – gitara/Leszek Muth
– bas

27.05.2009r., środa, godz. 20.00
MOVIE JAZZ feat PIOTR BARON
30.05.2009r., sobota, godz. 20.30
Jazz Greats Gallery
BRANFORD MARSALIS QUARTET
Branford Marsalis/Joey Calderazzo/Eric
Revis/Jeff ‘Tain’ Watts
Koncert odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37

Śpiewam

Pamiętam jak trzydzieści lat temu po- brania pieniędzy na pomoc dla niepełno- stowarzyszeń studenckich. Wspólnie jeździmagałem pokonywać studentce prawa, któ- sprawnych, gdyż obok aukcji były specjalne my do szkół i pokazujemy młodym ludziom,
ra poruszała się na wózku inwalidzkim, sto- urny. To również okazja do spotkania z wój- że nawet niepełnosprawni mogą studiować.
sunkowo krótką trasę z akademika „Jowita” tami i burmistrzami miast, z którymi UAM Kiedyś to było nie do pomyślenia.
do jej uczelni przy św. Marcinie. Była to ge- współpracuje.
V Koncert Charytatywny odbył się 5
henna i tak jest do dzisiaj. Rondo Kaponiera
Marta Gruszczyńska z Zrzeszenia Stu- marca w Auli UAM. Na część pierwszą
nadal nie jest przystosowane dla niepełno- dentów Niepełnosprawnych UAM doda- „Śpiewam więc jestem...” złożyły się piosensprawnych, a inwalida na wózku bez pomo- je, że koncert jest okazją do pokazania, iż ki i utwory instrumentalne w wykonaniu
cy osób trzecich nie dostanie się nawet na jeżeli się chce, pokona się wszelkie barie- wykładowców i studentów UAM z Zakłaparter wydziału prawa. Zmiana jest tylko
taka, że trzydzieści lat temu niepełnosprawnych studentów na UAM można było policzyć na palcach jednej ręki, a teraz jest ich
ponad tysiąc.
– W naszej uczelni jest coraz więcej niepełnosprawnych studentów – mówi prorektor, prof. UAM dr hab. Jacek Guliński – a to
dlatego, że nasz uniwersytet systematycznie
pomaga pokonywać wszelkie niedogodności, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym studiowanie. Myślę głównie o ba- ry i każdy może wykorzystać swoją szansę. du Edukacji Muzycznej Wydziału Pedagorierach architektonicznych, wewnątrz i na Jest to ważne dlatego, bo niepełnospraw- giczno-Artystycznego w Kaliszu. W przezewnątrz budynków dydaktycznych, które ni są często nieprzystosowani społecznie. rwie odbyła się aukcja prac plastycznych
regularnie, tam gdzie możemy, usuwamy. W okresie dzieciństwa rodzice bywają na- studentów kaliskiego wydziału UAM. CieZmienia się także stosunek do studentów dopiekuńczy, a kiedy dzieci osiągają doj- szyła się ona wielkim zainteresowaniem,
niepełnosprawnych, a dowodzi tego mię- rzałość nie radzą sobie z pewnymi ograni- sprzedano dzieła sztuki za około 10 tysiędzy innymi fakt, że już po raz piąty w Auli czeniami. Dlatego tak ważne jest usuwanie cy złotych. O tym, jak je wykorzystać (wraz
UAM odbył się Koncert Charytatywny, po- wszelkich ograniczeń, które utrudniają stu- z dochodami ze sprzedaży biletów na konłączony z aukcją prac plastycznych studen- dentom niepełnosprawnym szerszy udział cert), zadecydują sami zainteresowani, czytów UAM z Kalisza. Taki koncert to nie tylko w życiu społecznym. – Chciałabym podkre- li studenci niepełnosprawni. Na zakończeprezentowanie kunsztu naszych studentów ślić – dodaje Marta Gruszczyńska – że stu- nie koncertu charytatywnego wystąpił zei ich wykładowców, ale także możliwość ze- denci niepełnosprawni są integralną częścią spół „Poluzjanci”.

V Koncert Charytatywny UAM

...więc jestem

koncert

Kazimierz Brzezicki

27

wywiad

Zachować spójność
Z Dziekanem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Tomaszem Sokołowskim
rozmawia Mariola Zdancewicz
Spośród wielu wydziałów prawa warszawski jest największy, krakowski najstarszy a poznański najlepszy.
Czy to nadal prawda?
Pod wieloma względami nasz Wydział
wydaje się być na czele stawki. Sądzę, że
w zakresie uczestnictwa w działalności
różnych instytucji centralnych mamy spory udział. Zwłaszcza gdy trzeba przygotować nowe akty prawne czy opracowania
potrzebnych dla kraju rozwiązań, stolica zawsze może liczyć na poznańską solidność
i kompetencję.
Profesor Zbigniew Radwański jest przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Czy inni
poznańscy prawnicy także biorą udział
w tych pracach?
W Komisji Kodyfikacyjnej bezpośrednio udzielają się, poza prof. Radwańskim,
prof. Feliks Zedler, prof. Marian Kępiński,
prof. Janina Panowicz-Lipska. Inni pracownicy uczestniczą w pracach zespołów problemowych Komisji przygotowującej Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego, bo są to związane ze sobą kodyfikacje. Nazwiska można by zresztą mnożyć...
Stary Kodeks Cywilny liczy już
ponad 50 lat i po wielu nowelizacjach
kilkakrotnie przekroczył pierwotną objętość. Zatem kiedy dostaniemy do rąk
nowy kodeks?
Kilka lat temu uczestniczyłem w obchodach dwustulecia kodeksu Napoleona, który był nieustannie nowelizowany, a wciąż
doskonale funkcjonuje. W Polsce do niedawna były dwie koncepcje. Jeden dominujący do niedawna pogląd głosił, że należy tylko nowelizować uważnie nasz Kodeks
Cywilny. I tak czyniono przez ostatnie dwadzieścia lat, w założeniu, że kodeks jest dobry i w związku z tym wystarczy go tylko
ulepszyć. Ostatnio jednak zyskał przewagę
w praktyce bardziej wpływowy pogląd, iż
należy ponownie kodeks przepracować czy
przygotować; nie chcę tutaj użyć słowa zredagować, bo to byłoby zbyt mało. Chodzi
bowiem o ponowne przemyślenie skutków
naszej akcesji do Unii Europejskiej, ponie-
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waż ustawy okołokodeksowe, a także liczne nowelizacje, które do samego kodeksu
zostały włączone, wymagają scalenia tak,
żeby powstała jednolita całość, i właśnie
ta myśl przyświeca twórcom projektu. Niedawno ogłoszono projekt pierwszej księgi
kodeksu cywilnego.
Czego ona dotyczy?
Chodzi o usytuowanie kodeksu cywilnego względem innych ustaw, nie tylko
Konstytucji RP, ale również ustawodawstwa europejskiego, w szczególności dyrektyw czy rozporządzeń. Jest to również próba unowocześnienia naszego spojrzenia na
istotę instytucji prawa cywilnego. Pozostają one w swoim rdzeniu niezmienione, natomiast chcemy je lepiej wyrazić i znacznie
dokładniej dopracować.
Chodzi o interpretację?
Nie. Nasz Kodeks cywilny z sześćdziesiątego czwartego roku wyrażał myśl przedwojenną. Została ona skutecznie obroniona i ocalona nawet w okresie gospodarki
socjalistycznej, ale musiano uczynić pewne daleko idące koncesje. I chociaż jest to

ustawa, której nie możemy się wstydzić, bo
to znakomity kodeks, to jednak wymaga on
ponownego opracowania.
Powróćmy do problemu nowelizacji. Podczas prawie każdej sesji sejmu nowelizuje się kodeks karny, który
z natury rzeczy jest częściej „używany”,
jeśli mogę użyć tego słowa.
Nie jestem karnistą, ale jestem adwokatem i w związku z tym mam swój pogląd
na tę problematykę. Po części odzwierciedla on podobne uwarunkowania jak kodeks
cywilny. Także przedwojenna regulacja karno – prawna była godna uwagi i ona też
trwała długi czas pod rządami ustroju socjalistycznego, ale to, co zostało stworzone potem, myślę o Kodeksie karnym z 1997 roku,
nie wyraża w sposób całkowicie adekwatny aktualnych poglądów. Dlatego mówi się
o potrzebie przemyślenia wielu instytucji
karnych na nowo.
Ale wejście do Unii implikuje
u nas nowe problemy. Była sprawa Jakuba Tomczaka skazanego w Anglii na
karę, której nie zna polski kodeks karny... Takie sytuacje będą się nadal zdarzały.
Tak, oczywiście, z tym, że dotykamy
innych, co do charakteru, zagadnień, bo
o ile współpraca w dziedzinie prawa handlowego, obrotu zagranicznego jest koniecznością, jest faktem i wiele instytucji
jest tutaj kompatybilnych (w szczególności w zakresie prawa handlowego, dotyczącego wymiany towarów i usług), o tyle
w zakresie polityki karnej są pewne poważne i potrzebne odrębności. Dotykamy tutaj
jednak pewnej autonomii, suwerenności
i zrozumiałej troski, jaką państwo gwarantuje swoim obywatelom.
To dlaczego wszyscy narzekamy na poziom prawa stosowanego
w praktyce w naszym kraju?
Nastąpiły głębokie przesunięcia „tektoniczne”, inne są teraz źródła prawa niż te,
które moje pokolenie poznawało w trakcie
studiów. W szczególności inne jest spojrzenie na orzecznictwo Sądu Najwyższego, które już nie jest źródłem, ale tylko wyznacznikiem kierunku bardzo ważnej dla nas wykładni przepisów. Pojawiły się źródła europejskiego prawa, więc musimy przemyśleć
na nowo zasady wykładni i jej praktyczne
rezultaty tak, żeby nie odbiegając od dotychczasowego dorobku nauki, który jest

znaczny (i nie mamy się czego wstydzić),
uzyskać większą umiejętność zapełniania
luk prawa. Nie drogą nacisku na posłów
w kierunku uchwalania nowelizacji, tylko
dokonywania skutecznej i przekonywującej wykładni.
Czy zgodzi się pan z taką tezą,
że dawniej właśnie te luki uzupełniały
precedensy?
W polskim systemie prawa nie mamy
systemu precedensu, ale orzecznictwo
Sądu Najwyższego stawia często kropkę
nad „i”.
O precedensach jednak mówili adwokaci...
Używali słowa precedens tylko w odniesieniu do orzeczenia Sądu Najwyższego.
Ten system nigdy nie był porównywalny
z systemem precedensu w krajach anglosaskich. Ja bym tutaj tego pojęcia nie używał.
Mamy po prostu inne, bardziej elastyczne
podejście do orzecznictwa Sądu Najwyższego, ale na końcu dodajmy, że także instytucje europejskie jak Trybunał Sprawiedliwości czy Trybunał Praw Człowieka wydają orzeczenia, z którymi musimy się liczyć
i z których też musimy wyciągać najdalsze
konsekwencje.
Chciałabym też zapytać o bardzo rzadką praktykę kierowania pytań
do Trybunału Konstytucyjnego?
Rola Trybunału dopiero się konstytuuje
i stąd, z punktu widzenia praktyka czy pojedynczego sędziego, jakieś powszechne
„bombardowanie” Trybunału licznymi pytaniami rychło spowodowałoby efekt, który trudno byłoby zaakceptować. Powstaje
więc wątpliwość, czy sądy istotnie zwracają się z takimi pytaniami, których w żaden
inny sposób nie można już rozstrzygnąć.
Co robi Wydział Prawa, żeby
studenci i absolwenci mogli się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości?
Myślę, że nasz Wydział dobrze przygotowuje studentów, którzy próbują interpretować prawo, którego kształt i treść się
zmienia. Uczymy łączyć skuteczną wykładnię prawa ze zrozumieniem treści obowiązujących ustaw.
Rozumiem, że poza znajomością prawa i bezproblemowego dostania się na aplikację, studenci są też ekspertami prawa europejskiego?
Prawo europejskie, które jest już bezpośrednio stosowane, musi być nam znane. Znając przepisy, zarówno prawa europejskiego, jak i naszych ustaw, sędzia dokonuje egzegezy, czyli wykładni ostatecznego
kształtu normy, która wskazuje, jak się mają
zachowywać ludzie, jakie mają prawa i obowiązki. Także interpretując przepisy naszych
kodeksów, uwzględniamy już przepisy prawa europejskiego. To jest wymóg naszych
czasów.

z a k i e m

zygzakiem

z y g

 olacy ufają samorządom i chcą wiedzieć
P
więcej o Unii
Jak podało Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli z przeprowadzonego w październiku ubiegłego roku badania Eurobarometru, przedstawiciele władz
lokalnych i regionalnych w Polsce powinni
odgrywać decydującą rolę w promowaniu
polityki europejskiej i informowaniu społeczeństwa o bezpośrednich korzyściach z niej
płynących. Wiąże się to z zaufaniem, jakim Polacy obdarzają instytucje szczebla regionalnego i lokalnego (41%). Jest ono jeszcze większe
w przypadku instytucji europejskich i wynosi
55%, czyli o 8 punktów procentowych więcej,

niż średnia dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Aż 55% ankietowanych uważa, że władze lokalne powinny odgrywać większą rolę w procesie decyzyjnym
Unii Europejskiej. Zdaniem przewodniczącego polskiej delegacji w Komitecie Regionów
Marka Woźniaka duże zaufanie Polaków do
przedstawicieli samorządów, a także ciekawość spraw europejskich powinny cieszyć, ale
przede wszystkim zobowiązywać. To legitymacja do jeszcze lepszej pracy na rzecz przybliżania Unii Europejskiej mieszkańcom polskich
regionów.

Spotkanie na Szczycie
Podczas Europejskiego Szczytu Regionów i Miast,
który odbywał się 5 i 6 marca w Pradze, marszałek woj.
wielkopolskiego Marek Woźniak spotkał się z szefem
Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso. Rozmawiano m.in. o kryzysie w Europie i Polsce w kontekście uelastycznienia podejścia Komisji Europejskiej do
wykorzystania środków strukturalnych. Za szczególnie
ważną uznano rolę polityki spójności po roku 2014,
z naciskiem na kwestię możliwości ujęcia w unijnym
budżecie środków finansowych dla Polski. Wyrażono
wolę kontynuacji projektu Partnerstwa Wschodniego,
którego realizacja wydaje się zagrożona. Stwierdzono
również konieczność ciągłego i konsekwentnego wywierania presji na państwa Unii Europejskiej, aby nie
zaniedbały starań o wzmocnienie wymiaru swojej polityki w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt ten zakłada zacieśnienie współpracy m.in. z Ukrainą i Gruzją. Jose Manuel Barroso zadeklarował ogromną sympatię dla Polski i chęć współpracy z polskimi
regionami poprzez działania Konwentu Marszałków
Województw RP.

 amorządy
S
a kryzys
Zdaniem marszałka woj. wielkopolskiego Marka Woźniaka Europejski Szczyt
Regionów i Miast w Pradze był bardzo
udany. Wzięło w nim udział ponad 600
gości, w większości byli to członkowie Komitetu Regionów. Tematem wiodącym był
kryzys w Europie. Jego uczestnicy podkreślali rolę samorządów w walce z kryzysem
i postulowali, by rządy krajów członkowskich UE nie zamykały się na współpracę z samorządami regionalnymi. Wspólnie też wyartykułowano sprzeciw wobec
protekcjonizmowi, podkreślając, że Unia
Europejska to obszar bez barier, obszar solidarności wszystkich krajów i regionów.
Cele, jakie Komitet Regionów uważa za
nadrzędne w dobie europejskiego kryzysu, to aktywizacja gospodarki i jednoczesna ochrona obywateli.

Parlament o ropie
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym zawarł wskazówki dotyczące działań na rzecz zabezpieczenia ciągłości
dostaw ropy na rynek Wspólnoty. Posłowie
uważają, że należy ograniczać popyt na ropę
i wzmóc wysiłki badawcze w dziedzinie paliw
syntetycznych. Parlament zachęca do rozwoju
bardziej zrównoważonych środków transportu i mobilności oraz do priorytetowego potraktowania projektów w zakresie infrastruktury dostaw ropy naftowej, takich jak rurociąg
Odessa-Gdańsk. Wydobycie ropy w Unii Europejskiej i Norwegii w roku 2007 pokryło jedynie 30% popytu, a koszty wydobycia w minionych czterech latach podwoiły się. Przyczyną

tego jest wzrost kosztów surowców i materiałów. Do roku 2030 zależność Unii Europejskiej
od dostaw ropy naftowej wzrośnie do 95%
i towarzyszyć jej będą coraz większa koncentracja konwencjonalnych rezerw ropy naftowej i rosnąca konkurencja na rynku, co może
doprowadzić do zakłóceń dostaw. Parlament
Europejski przyjął rezolucję, w której z zadowoleniem powitał inicjatywę zorganizowania szczytu gromadzącego kraje zużywające
i produkujące ropę w celu ustalenia sprawiedliwej równowagi między podażą a popytem
na rynkach. Spotkanie powinno utrudnić krajom-producentom utrzymywanie cen ropy na
sztucznie wysokim poziomie.
MAZ
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Zejście do podziemia
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Pierwsze moje wizyty w klubie były
sporadyczne, najczęściej z okazji koncertów
jazzowych. Wchodziłem do „Od Nowy” nielegalnie, bo był to oficjalnie klub studencki
pod patronatem ZSP, a ja wtedy studentem
jeszcze nie byłem. Jednak nikt mnie o legitymacje studencką nie pytał, wystarczała rekomendacja starszego kolegi. O legitymację ZSP, kiedy byłem już studentem i pojawiałem się w klubie w innej roli, też rzadko
kto pytał. W 1974 roku „Teatr Ósmego Dnia”

nie tylko teatr. W tej atmosferze klubu, nasyconej oparami alkoholu i w kłębach tytoniowego dymu, przy dźwiękach muzyki jazzowej powstawał swoisty intelektualny ferment poszukiwania sensu w smutnej rzeczywistości PRL-u. Prawdopodobnie czynniki polityczne nie zdawały sobie sprawy
z tego, czym jest „Od Nowa” lub zwyczajnie lekceważyły zjawisko, uznając, że nie
wydostaje się poza obręb ciasnej piwnicy.
Wielu ludzi, których wtedy tam spotkałem,
później odegra ważne role w „Solidarności”, a w stanie wojennym
przeszli do „podziemia”.

Nowa „Od Nowa”

ogłosił nabór aktorów. Ściślej rzecz biorąc,
o aktorstwie nie było w tym ogłoszeniu
mowy, ale pamiętam, że treść kartki wywieszonej w klubie brzmiała dla mnie intrygująco i zachęcająco. Namówiłem kolegę
z pracowni plastycznej Adama Borowskiego i przyszliśmy na spotkanie z zespołem.
Adam jest w zespole do dziś. „Od Nowa” to

Starej „Od Nowy” nie znałem.
Pierwszą siedzibę klub miał przy
ulicy Wielkiej 1. Zajmował parter i piwnicę kamienicy. Warunki
lokalowe były na tyle dobre, że
mógł w podziemiach działać klub,
a na parterze galeria. Na skutek interwencji mieszkańców, a jak podają kroniki, szczególnie jednego – emerytowanego wojskowego, klub musiał w 1970 roku lokal opuścić.
Nową siedzibę znalazł dopiero w 1972 roku
w Zamku. Wygospodarowano pomieszczenia w bocznym skrzydle, tuż za wieżą. Pomieszczenia piwniczne, ale z oknami w jednej sali. Do klubu wchodziło się przez wąskie drzwi, co ułatwiało zadanie bramkarzom. Mogli kontrolować przepływ napie-
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rającego tłumu w dniach imprez. W przedsionku znajdowała się szatnia, a przy wejściu do klubu na wysokim barowym stołku
siedział drugi bramkarz. W pierwszym pomieszczeniu były niskie stoliki, dość wygodne fotele, na których nie raz udało się komuś przedrzemać, choć nie były to meble
salonowe, raczej mocno zdezelowane. Tę
reprezentacyjną część klubu uzupełniało
pomieszczenie biurowe i bar za kutą kratą.
Kolejna sala, największa, zwana „Boazeryjną”, bo wyłożona drewnem, a po bokach
były boksy ze stołami oddzielone drewnianymi przepierzeniami. Za estradą znajdowały się dwa duże okna, były one źródłem
hałasu z ruchliwej Alei Niepodległości, wtedy zwanej Stalingradzką. Na końcu klubu
była sala zwana szumnie „Błękitną” z powodu koloru ścian, ale z błękitem mających
niewiele wspólnego, gdyż był to granat.
W tej sali odbywały się próby „Teatru Ósmego Dnia”, co było źródłem konfliktów z kierownictwem klubu, ponieważ teatr uznawał
ją za swoją nieformalną siedzibę.

Historia od początku
W klimacie popaździernikowej odwilży
powołano do życia w 1956 roku klub studencki „Od Nowa”. Patronat nad klubem
objęła organizacja studencka ZSP (wtedy
jeszcze bez przymiotnika „socjalistyczne”
Zrzeszenie Studentów Polskich). Patronat
zapewniał stabilność działania, lokal, a nawet etaty. Rozpoczynający działalność jaz-

o wiersze Stanisława Barańczaka. Początkowo przedstawienie miało nosić tytuł
Krwiodawcy i powstało na podstawie tekstów prasowych, ale nie było to do zaakceptowania przez cenzurę. Zespół sięgnął
do poezji, która zapoczątkowała nurt „liryki
obywatelskiej”, a jak go wtedy krytyka nazywała – „nowej fali”. Choć nie było to zamierzeniem zespołu, spektakl Wizja Lokalna stał się wydarzeniem nie tylko artystycznym, ale i politycznym. Od połowy lat siedemdziesiątych grupę tworzą: Ewa Wójciak,

Poeta Jan Krzysztof Adamkiewicz wy- niu. Klub „Od Nowa” zakończył (choć oficjaldawał tak zwane „arkusze poetyckie”. Tomi- nie zawiesił) swoją działalność w 1991 roku.
ki w obwolutach z szarego pakowego papieru były białymi krukami, poszukiwanyPowrót do tradycji
mi przez bibliofilów. Praktycznie były one
niecenzurowane, bowiem oficjalnie ukazyByć może „Od Nowa” zacznie działać
wało się sto egzemplarzy „do rozdawnictwa ponownie. Powstała bowiem grupa inicjabezpłatnego na prawach powielonego rę- tywna, która stawia sobie za cel reaktywokopisu”. W serii ukazały się między innymi wanie klubu pod szyldem Centrum Kultury
tomiki: Lecha Dymarskiego, Ryszarda Kry- „Od Nowa”.
nickiego, Wiktora Woroszylskiego, aforyzmy
zdjęcia udostępnił Jakub Ryfa
Bertolda Brechta. W tym towarzystwie zna-
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Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Mar- lazło się wielu poznańskich poetów, dziś już
cin Kęszycki. Jednak przez zespół przewinę- zapomnianych.
ło się kilkadziesiąt osób, aktorów, muzyków
Henryk Frąckowiak kątem prowadził
i współpracowników: Małgorzata Walas, Te- biuro festiwalowe i doprowadził do pierwresa Puto, Bogdan Dołowicz, Jerzy Nowacki, szego w Polsce Festiwalu Orkiestr JazzoRoman Radomski i inni. Działalność teatru wych.
nie ograniczała się wyłącznie do spektakli,
W połowie lat siedemdziesiątych rozpodobnie jak klubu do koncertów i wystaw. poczęła się istna „festiwalomania”. KulmiOstatnim przedstawieniem zrealizowanym nacja nastąpiła w 1978 roku, kiedy „Od
we wnętrzach klubowych był spektakl Mu- Nowie” przypadł wątpliwy zaszczyt zorsimy poprzestać na tym, co tu nazwano ra- ganizowania szóstego „Festiwalu Kultujem na ziemi z 1977 roku, na podstawie pro- ry Studentów PRL”. ZSP zyskało w nazwie
zy Dostojewskiego.
przymiotnik „Socjalistyczny” i od animatoW „Od Nowie” próbowały swoich sił nie rów kultury studenckiej zaczęto wymagać
tylko teatry, ale również muzycy. O pierw- zdecydowanych „koncesji” na rzecz oficjalszej „etatowej” formacji jazzowej wspo- nej ideologii. Ktoś przed „Od Nową” powiemniałem. Nim został szefem najpopular- sił baner z hasłem „Kable wszystkich kraniejszej orkiestry rozrywkowej lat siedem- jów łączcie się!”. Przez pewien czas pijani
dziesiątych, zespołem „Camerata” kierował działacze wchodzący do klubu nie zauwaZbigniew Górny. Duet: Grzegorz Banaszak żali go.
– gitara i flet, Jan A. P. Kaczmarek – fiodola,
Do najbardziej znaczących festiwali
zaczynał jako muzycy teatralni, a od 1978 i przeglądów można zaliczyć: „Festiwal Folk
roku usamodzielnia się i występuje pod – Blues Meeting”, „Przedwiośnie muzyczne”,
szyldem „Orkiestra Teatru Ósmego Dnia”, „Debiuty wiosny”, „Ogólnopolski konkurs
odnosząc sukcesy na festiwalach w całej piosenki kabaretowej”.
Europie. Jako muzyk teatralny zaczynał też
Grupy artystyczne związane z “Od
Lech Jankowski, kompozytor zbierający Nową” to m.in.: Studio Pantomimy (załolaury za granicą, mniej znany w rodzimym żone w 1973 roku) powstałe z inicjatywy
mieście.
studentów UAM, m.in.: Marka Derwicha,
Andrzeja Sośnickiego, Włodzimierza Wójtowicza, Ewy Andruchów i Pawła Stopy.
Więcej niż klub
Studio w swym najlepszym okresie liczyPod szyldem klubu działał DKF (Dys- ło 20 osób. Najsłynniejszy ich spektakl to
kusyjny Klub Filmowy) prowadzony przez Paranoja z marca 1973 roku. Oprócz tego
Jacka Jaroszyka. Wzorem DKF-ów poloni- Mit jednego serca, Ewolucja, Skrzepłód.
sta Maciej Rusinek organizował spotkania
Poznański klub studencki „Od Nowa” był
w ramach IFOT (Instytut Form Odbioru Te- miejscem, które zapisało się na trwałe w paatru), które były platformą konfrontacji idei mięci ludzi związanych z kulturą i wolną my„teatru pudełkowego” i „teatru otwartego”.
ślą, nie tylko tych, którzy studiowali w Pozna-
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zowy „Kwintet poznański” kierowany przez
Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego mógł otrzymywać regularne wynagrodzenie za granie
na tak zwanych „fajfach”, czyli imprezach tanecznych.
To tutaj odbywały się wieczory liryki
erotycznej organizowane wspólnie z poznańskimi „Wybojami”. Do „Od Nowy” na
występy przyjeżdżali młodzi artyści z całej Polski. W koncertach Piwnicy Jazzowej
uczestniczyli: Krzysztof Komeda, Włodzimierz Nahorny, Jerzy Milian, Jan „Ptaszyn”
Wróblewski, Tomasz Stańko, Krzysztof Sadowski.
W 1966 roku w galerii gościło 14 artystów włoskich, co stało się wydarzeniem w skali ogólnopolskiej. Galerią do
roku 1970 kierowali: Andrzej Matuszewski i Jarosław Kozłowski. Nowe pokolenie
artystów wznowiło działalność galeryjną.
W roku 1975 powstała osobna galeria ON
przy ulicy Kościuszki w obecnym CK Zamek. Nazwa została wzięta z happeningu Wojciecha Wołyńskiego i Lecha Dymarskiego z roku 1974 (jeszcze w galerii
w klubie „Od Nowa”) zatytułowanego „Jubileusz Olgierda Nowaka”. Miejscem tym
kierowały na początku Krystyna Piotrowska i Izabella Gustowska. W „Od Nowie”,
jako pierwszej w Polsce galerii, ukazał się
polski komiks.
W roku 1964 założono „Teatr Ósmego Dnia”. Zespołem kierował Tomasz Szymański. W latach siedemdziesiątych ze
studenckiego teatrzyku poetyckiego powstał czołowy zespół awangardy teatralnej,
nie tylko w wymiarze studenckim. Prawdziwym przełomem był spektakl Jednym
tchem (1971 rok) zrealizowany w oparciu
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Szreniawa

Jedyne takie muzeum

45-lecie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
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Z dr Janem Maćkowiakiem, Dyrektorem
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, rozmawia Mariola Zdancewicz
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie istnieje już 45 lat. Czego
w związku z jubileuszem możemy się
spodziewać?
Staramy się działać w taki sposób, żeby
nie zawieść tych, którzy zakładali Muzeum
w stolicy – Warszawskie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, działające od 1875 roku.
Uważamy, że jesteśmy kontynuatorem
tego muzeum, które w wyniku bombardowań w 1939 roku przestało istnieć. Do 1964
roku nie było w Polsce muzeum rolnictwa.
Zebraliśmy znakomitą kolekcję obiektów,
które świadczą o wysokiej kulturze rolnej
nie tylko na terenie Wielkopolski, ale także
całego kraju. Są to obiekty bardzo cenne
i dowodzą, że Polacy zajmujący się rolnictwem byli w czołówce europejskiej. Sztandarową dla nas sprawą jest kwestia oddania w stanie surowym pałacu szreniawskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na to
stosowne pieniądze. Modernizacja pałacu
zakończy się, mam nadzieję, w maju, a do
września powinniśmy już uruchomić ekspozycje. Chcemy przywrócić pałac społeczeństwu i pokazać, jak żyła rodzina ziemiań-

ska w okresie międzywojennym. Pałac został zbudowany przez Niemców w połowie
XIX wieku. Jego pierwsi właściciele, rodzina
Bierbaumów, w 1918 roku nie chciała przyjąć obywatelstwa polskiego i musiała go
sprzedać. Kupili go Polacy. Następnie losy
polskich właścicieli i pałacu były takie jak
większości ziemian i ich posiadłości. 1939
rok – wypędzenie przez Niemców, w 1945
roku – PGR. W 1964 roku pałac przejęło Muzeum i do dzisiaj się nim opiekuje. We wrześniu planujemy zorganizować konferencję,
która dotyczyć będzie misji i roli muzeów
rolniczych we współczesnym świecie. Będzie to dwudniowa konferencja z udziałem
członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych z całego świata.
Bardzo duże znaczenie ma rolnictwo historyczne prezentowane za pomocą nowoczesnych mediów, czy tak jak my to robimy, poprzez stosowne ekspozycje, uzmysławiające korzenie rolnictwa w Polsce. Ten temat
będzie przedmiotem rozmów i dyskusji.
Ponadto planujemy podjąć temat PGR-ów
w Polsce. Mija 60 lat od ich założenia i chcemy pokazać te gospodarstwa takimi, jakie
były. Szczególnie w Wielkopolsce nie możemy mówić o PGR-ach jako o czymś złym,
gdyż jest to kwestia związana ze źródłem
ich powstania. PGR-y miały na pewno swoje znaczenie gospodarcze i kulturotwórcze.

Czy rzeczywiście będą Państwo próbowali dorównać Muzeum Powstania Warszawskiego... Chodzi mi tu
o stronę multimedialną.
Niektóre rozwiązania będziemy mogli
u nas wprowadzać. W Uzarzewie chcemy
w ten sposób pokazać wystawę archeologiczną. W naszym muzeum nie tylko prezentujemy zbiory za pomocą rozwiązań
technologii cyfrowej, ale zmierzamy także do uruchamiania szeregu maszyn i pokazywania ich w ruchu, tak jak zrobiliśmy
to z lokomobilą „Hipolina”. Mamy już dużą
grupę wyremontowanych traktorów, a także silników parowych, elektrycznych i spalinowych, których specjalne kolekcje tworzymy i będziemy pokazywali na otwartym
terenie.
Wypadałoby też zapowiedzieć już Jarmark Wielkanocny. Warto podkreślić, że
w tym roku zgłosiło się do nas bardzo dużo
twórców ludowych z różnych regionów
Polski. Wynika stąd, że Jarmark zaczyna
być chyba jedną z bardziej znaczących imprez tego typu w kraju. Pojawią się goście
z Łowicza, Kurpi, Śląska Opolskiego, Podlasia. Pokazywane będą regionalne obyczaje
związane z tradycją wielkanocną, kulinaria,
wykonywanie palm wielkanocnych. Można
będzie także spróbować swoich sił w zdobieniu pisanek. Warto przybyć na naszą
imprezę i przyjrzeć się wszystkiemu, co się
będzie u nas działo, skosztować wszystkich
specjałów regionalnych itd.
Chciałabym jeszcze wrócić do
wystawy „Żywy pomnik jedności narodowej”. Dział rolniczy był ważnym akcentem na Powszechnej Wystawie Kra-

Stefania Golenia Pruszyńska

Dziewczynka
z uÊmiechem Giocondy
Zaprosiła do dzbana niewiary bukiet promieni nadziei…
Porósł słońcem aż po brzegi… I karmił głodnych…
Zajrzała do skrzypiec. Ogrzała ich serce.
Do płaczących pofrunęły ptaki szczęścia…
Otworzyła ufność rączki do ufności…
Dla wątpiących nadeszła pora obfita…
Wśród ziaren piasku odkryła nasionko róży…
W ogrodach samotni rozkwitła miłość…
Z drogi tańca światła i maków w kołysce czerwca
dziewczynka z uśmiechem Giocondy…

jowej w Poznaniu w 1929 roku. MTP są
w posiadaniu plakatów z tamtego okresu. Czy przy organizacji tegorocznej wystawy planuje Pan współpracę z MTP?
Z tym jest problem. Chcieliśmy rocznicę 80-lecia uświetnić, pokazując plakaty oraz urządzenia rolnicze. Robimy to
niestety sami. Okazuje się, że łatwiej jest
potrzebne do wystawy materiały uzyskać
we Lwowie (tam także mamy zaprzyjaźnionych muzealników i tam też są plakaty), niż wydobyć je od instytucji, które powinny być zainteresowane promowaniem
rocznicy PeWuKi. Mimo wszystko jako
muzeum rolnicze powinniśmy zauważyć
tę rocznicę i jesteśmy przygotowani, żeby
pokazać ją za pomocą tych materiałów,
które udało się zgromadzić. Wystawa będzie otwarta od 25 kwietnia.
Czy tradycyjne muzeum z eksponatami w gablotach to już relikt?
Sądzę, że gabloty też są potrzebne,
żeby osłonić pewne eksponaty. Natomiast
dzisiaj widz muzealny oczekuje czegoś innego – przede wszystkim przeżycia. To się
wiąże z aktywnym uczestnictwem – chociażby z malowaniem pisanek, ale również
ze skosztowaniem mazurka, wędzeniem
kiełbasy, pieczeniem chleba. Jest to więc
działanie na wszystkie zmysły i na aktywność człowieka. Wówczas w naturalny sposób zobaczyć można, jak to się kiedyś robiło. Pokazujemy kulinaria wszystkich mniejszości narodowych, którym poświęcony jest
specjalny cykl imprez. Jestem przekonany,
że muzeum statyczne, mało aktywne i niewychodzące do widza nie ma szans.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

wywiad

Planujemy konferencję naukową pod przewodnictwem profesora Stefana Kowala. Już
teraz wielu uczonych pisze referaty na ten
temat, który okazuje się interesujący.
Właściwie bardzo pozytywistycznie i naukowo...
Podchodzimy do tego z dużą powagą.
Warto podkreślić, że nad obchodami 45-lecia oraz nad konferencją naukową patronat
honorowy przyjął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego pan Marek Woźniak. Pan
Marszałek przyjął patronat także nad naszą
konferencją pt. „Multimedialne Muzea”, która odbędzie się już w kwietniu.
To się zbiegnie z otwarciem
wystawy „Żywy pomnik jedności narodowej”.
Tak. Jednym z trendów rozwojowych
w muzeum jest dzisiaj informatyka. Chcemy pokazać, że jesteśmy w czołówce, jeżeli
nie pierwszym muzeum, które wdraża tzw.
technologię 3D, czyli technologię obrazu
trójwymiarowego.
Podobnie zrobiono muzeum
multimedialne w Warszawie. Czy jest to
sposób dotarcia do tego wzoru?
To jest tendencja ogólnopolska. Tutaj
należy wymienić nazwisko profesora Wojciecha Cellarego z Uniwersytetu Ekonomicznego, z którego katedrą współpracujemy. Widać już pierwsze efekty tej współpracy na naszej stronie internetowej, gdzie
pokazujemy nasze zbiory właśnie w tej
technologii. Chcemy zbierać doświadczenia tego typu i dzielić się nimi. Nasze muzeum jawi się jako supernowoczesna placówka, która będzie w pełni posługiwała
się nowymi technologiami.

Rozwiązanie

konkursu
o Paulli

W poprzednim numerze
Merkuriusza w tekście Stanisława Furmaniaka o debiutanckiej płycie Paulli „Nigdy
nie mów zawsze” ogłosiliśmy
konkurs, w którym należało
podać prawidłową datę urodzin piosenkarki. Spośród wielu osób, które przesłały odpowiedź do redakcji, płytą Paulli
nagrodziliśmy cztery pierwsze.
Są to: Jan Rędzioch, Krzysztof Ratajczak, Anna Bielak
i Ryszard Śródecki. Wszystkim wyżej wymienionym gratulujemy!
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Muzealne
Spotkania z Widzem
ziela,

godz. 1
1.00 i
13.00

w Szreniawie

kwiecień-maj

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

Sobota-niedziela 25-26.04.

Starodruki w zbiorach Biblioteki MNR.
Krótka historia książki w Polsce
Najcenniejszą częścią zbiorów Biblioteki MNR
jest zbiór starodruków. Zapraszamy na spotkanie
z wybranymi dziełami z naszych zbiorów,
połączone z opowiadaniem o historii książki.
W bibliofilskich opowieściach szczególnie uwzględniona będzie historia książki polskiej.
Spotkanie prowadzi Aleksandra Kosmacz, st. kustosz
Miejsce spotkania: czytelnia Biblioteki

Niedziela 1.05.

Za siedmioma pieczęciami
Spotkanie poświęcone jest dziejom pieczęci od starożytności po XIX
wiek. Ilustracją opowiadania o sfragistyce – bo tak nazywa się ta ciekawa dziedzina – będą znajdujące się w zbiorach muzealnych tłoki pieczętne oraz zaopatrzone różnorodnymi pieczęciami dokumenty. Zapoznamy
uczestników również ze specyficzną postacią zabytków sfragistycznych, jakimi są znakowniki do mięsa.
Spotkanie prowadzi Wojciech
Mielewczyk, st. kustosz
Miejsce spotkania: sala
konferencyjna

Piątek-sobota
01-02.05.

Zwierzęta w Muzeum.
Woły w kieracie
Hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych jest
formą zachowania żywego dziedzictwa. Do ras tych należą woły
simentalskie, które są w Muzeum
trenowane do pokazów tradycyjnych prac rolniczych. Zapraszamy
do obejrzenia naszych simentali
przy pracy. Będą one napędzały
kierat dolny, podłączony do śrutownika rozdrabniającego zboże na paszę dla zwierząt.
Spotkanie prowadzi Marek Żuchowski, główny specjalista ds. chowu zwierząt
Miejsce spotkania: kierat przy stodółce
Pielęgnacja wełny i strzyża owiec
Po pokazie przy kieracie zapraszamy do sali konferencyjnej na pokaz multimedialny poświęcony pielęgnacji wełny i strzyży owiec. Na koniec spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w interaktywnym pokazie przędzenia wełny na kołowrotku.
Spotkanie prowadzi Milena Wieczorek, asystent
Miejsce spotkania: sala konferencyjna

Sobota 9.05.

Powstanie wielkopolskie 1918-1919
Spotkanie ilustrowane pokazem multimedialnym przybliży nam ważne wydarzenie z historii Wielkopolski, w którym brała czynny udział także ludność mieszkająca na wsi. Mimo swego lokalnego zasięgu powstanie odegrało ważną rolę w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów.
Spotkanie prowadzi Anna Barłóg, asystent		
Miejsce spotkania: sala konferencyjna

Niedziela 10.05.

Technologie stosowane
w konserwacji drewna
i metalu
Do udziału w spotkaniu zapraszamy zwiedzających zainteresowanych tematyką
konserwacji i renowacji zabytków drewnianych i metalowych. Po wykładzie ilustrowanym prezentacją multimedialną zapoznamy się
z problematyką konserwatorską na przykładach konkretnych eksponatów ze
zbiorów MNR.
Spotkanie prowadzi Przemysław Jankowski, asystent
konserwatorski
Miejsce spotkania: sala konferencyjna, warsztat

34

Sobota 16.05.

Żywy pomnik jedności narodowej […].
Dział rolniczy na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.
W ramach spotkania przewiduje się zwiedzanie wystawy czasowej zorganizowanej
dla uczczenia 80. rocznicy otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej na Targach
w Poznaniu w dniu 16 maja 1929 r. Właśnie w dniu 16 maja autorka wystawy opowie o okolicznościach zorganizowania PeWuKi i o najważniejszych polskich firmach międzywojennych,
które prezentowały swój dorobek w pawilonach działu rolniczego.
Spotkanie prowadzi Hanna Ignatowicz, adiunkt
Miejsce spotkania: pawilon nr 3

Niedziela 17.05.

Spotkanie z filmem rolniczym
Filmy rolnicze łączą w sobie interesujące wiadomości z zakresu techniki rolniczej (np. działanie ciągnika rolniczego na prąd z sieci energetycznej), jak i charakterystyczny dla lat 1950., a dziś wzbudzający wesołość
komentarz propagandowy. Podczas muzealnego seansu zobaczymy Ciągnik elektryczny oraz Różę krymską, dwa filmy radzieckie z cyklu „Nowiny
Rolnicze” z 1951 roku oraz Brygadę traktorową w czasie żniw, film czechosłowacki z 1952 roku.
Spotkanie prowadzi Rafał Cierzniak, kustosz
Miejsce spotkania: sala konferencyjna

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

Rozmowa z Arkadiuszem Błochowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Być kulinarną potęgą

ducenci żywności, którzy dbają o regionalne cechy swoich produktów. Nie zapomnieliśmy także o właścicielach firm
agroturystycznych, gdzie najlepiej promować takie produkty. Sądzę, że już niebawem logo dowodzące o przynależności do Dziedzictwa Kulinarnego Regionu
będzie zaszczytem i dowodem, że jego
posiadacz należy do gastronomicznej
elity regionu. Wszyscy przedsiębiorcy
zrzeszeni w Sieci powinni aktywnie promować i rozwijać ideę żywności regionalnej oraz działać jako ambasadorowie
swojego regionu, a także całej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
A zatem turysta w Wielkopolsce pozna nie tylko schabowego
z kapustą?
Sądzę, że nie tylko. A jeżeli już schabowego, to z wielkopolskiej wieprzowiny
złotnickiej; pozna smak gziku, rogala marcińskiego, kiełbasę nowotomyską, pozna
napój z hyćki, czyli kwiatu czarnego bzu.
Tradycje kulinarne Wielkopolski sięgają
tysiąca lat i czas najwyższy, aby przekonać do nich innych.
Gdzie powinni się zgłosić zainteresowani tą ideą?
Koordynatorem wszelkich działań
jest Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Urzędu Marszałkowskiego, ale nadzór
nad wszystkim sprawuje Europejska Sieć
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
Marzą nam się szlaki kulinarne, uważamy,
że poprzez promocję naszej regionalnej
żywności i na bazie współpracy między
regionami w tym zakresie, Wielkopolska
jeszcze zyska na turystycznej atrakcyjności. Aby uzyskać logo Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego, jak już mówiłem,
trzeba spełniać szereg kryteriów. Nadzór
weterynaryjny, dozór SANEPID-u, nadzór
nad produkcją żywności od momentu sadzenia czy siania, to tylko niektóre z tych
wymogów. Chcemy, aby dziedzictwo kulinarne wpisało się całą swoją różnorodną
potęgą w popularyzację naszego regionu, który jakby był niedostrzegany. Czas
najwyższy to zmienić, a sądzę, że nasze
kulinarne wyroby potrafią rzucić na kolana nie tylko smakoszy.
Przyłączenie do programu
oznacza także nowe miejsca pracy?
Oczywiście. Postawienie na regionalny charakter produktów oznacza, że cały
proces otrzymania gotowego wyrobu
musi przebiegać w Wielkopolsce. Współpraca producentów, przetwórców i restauratorów oraz handlowców, których
łączy wspólne logo, jest najlepszą gwarancją wysokiej jakości ostatecznego produktu i zachętą, aby poznać region, który
go wytwarza.

wywiad

Miliony euro zdobywają
Francuzi, serwując cienkie wino i nie
najlepsze sery. Tradycja jednak zwycięża. Być w Paryżu i nie skosztować
tamtejszych specjałów, to nie do pomyślenia...
To prawda. Nie wszędzie jednak decyduje wyłącznie tradycja, częstokroć turysta wyrabia sobie osąd o danym kraju od
pierwszych kontaktów, od poznania jego
kuchni, a my chcemy, aby kulinarne wyroby Wielkopolski podbiły świat, dlatego
przystąpiliśmy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
Co to znaczy sieć? Czy każdy
może zostać jej członkiem?
Wszystko rozpoczęło się w 1995
roku, od współpracy szwedzkiego regionu Skania z duńską wyspą Bornholm. Wspólna promocja wyrobów kulinarnych, uczynienie z gastronomii jednej z atrakcji turystycznych, postawienie na tradycje kulinarne i ich ochronę
bardzo szybko sprawdziły się w praktyce i przyciągnęły następców. W ten sposób właśnie powstała Europejska Sieć
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
Obecnie są w niej skupione 24 regiony
z 8 państw. W tym roku do tego grona
kandydują Litwa i Ukraina, a dalszych
40 krajów zgłosiło swoją gotowość. Wielkopolska jest członkiem organizacji od
roku. Nie wystarczy sama chęć zostania
członkiem. Trzeba spełniać szereg kryteriów, aby móc posługiwać się naszym
charakterystycznym logo. Oznaczony
w ten sposób lokal daje gwarancję, że
turysta nabywa specjał, który wywodzi
się z kulinarnej tradycji danego regionu.
Jakie warunki zatem trzeba
spełniać?
Posiadanie logo wskazuje konsumentom i turystom, że restauracje i sklepy,
które oferują produkty oraz dania przygotowywane są w oparciu o lokalne surowce. Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest
symbolem wysokiej jakości tradycyjnej,
lokalnej żywności, które promuje nie tylko tradycje, ale także dziedzictwo kulturowe regionu. Oznacza to, że sam proces
produkcji surowców wyjściowych, technologia przetwarzania i tworzenie wyrobu końcowego jest poddane restrykcyjnej kontroli dbającej głównie o walory
ekologiczne. Żywność musi być nie tylko
ładna i smaczna, ale i ekologiczna.
Na spotkanie popularyzujące Regionalne Dziedzictwo Kulinarne, Urząd zaprosił kilkadziesiąt osób.
Kogo?
Członkami Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego są wybrani restauratorzy, przetwórcy oraz pro-
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Wykroczyć
poza
rzeczywistość

sztuka
Nigdy nie mów nigdy
Majka Serafin od lat zaskakuje widzów fascynującymi fotografiami na wystawach zbiorowych. Tak było między innymi na „Obszarach Wyobraźni”, eksponowanej w oddziale Muzeum Narodowego
na Górze Przemysła w Poznaniu w 2004
roku i na wystawie „Przestrzeń – Ciało –
Zdarzenia” w poznańskim Starym Browarze w roku 2008.
Nawet więcej! Wielu zwiedzających
twierdziło, że jej prace były najlepsze.
A przecież nie konkurowała z amatorami, ale z członkami Związku Polskich Artystów Fotografików. Nawet gdy uznać te
opinie za przesadzone, to niewątpliwie
warto się zastanowić, skąd takie oceny
i co sprawia, że zdjęcia Serafin zapadają
odbiorcom głęboko w pamięć?
Od kilku lat artystkę interesują pejzaże z charakterystycznymi elementami architektonicznymi i konstrukcje. Te
ostatnie przetwarza następnie za pomocą komputera, tworząc swoiste figury niemożliwe. Myślę, że twórczość poznańskiej artystki rozwijała się w sposób naturalny i ma pewne cechy wspólne, niezależnie od podejmowanych przez
nią tematów.
Działalność na forum publicznym zaczęła w latach 70. od fotoreportaży i pracy instruktora ds. fotografii i filmu. Później zajęła się przetwarzaniem realnej rzeczywistości, o czym świadczą zwłaszcza
jej fotomontaże zamieszczone na łamach
„Tygodnia”, „Mojego Świata” i „Sztuki dla
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Andrzej Haegenbarth
Dziecka”. Dopiero w latach 90. ubiegłego
wieku mogła skupić się na własnej pracy
artystycznej. Wówczas zrealizowała kilka
ważnych wystaw indywidualnych, głównie w Galerii Polony, które w dużej mierze dotyczyły portretu, ale również aktu,
martwej natury i pejzażu.
Już wtedy okazało się, że artystka
oszczędnie i z wyczuciem używa środków
wyrazu. Na szczęście nie była tak radykalna w upraszczaniu zagadnień artystycznych, jak przedstawiciele minimal artu.
Niemniej starała się ograniczać, i czyni
tak nadal, swoje przedstawienia do niezbędnych elementów i struktur. Z minimalistami łączy ją rezygnacja z ozdobników i włączanie w swoje prace relacji
między użytymi przedmiotami, światłem
i przestrzenią. Serafin najbardziej podkreśla znaczenie światła w fotografiach, które buduje przestrzeń. Nadal często korzysta z efektu high-key (wysoki klucz), polegającego na przewadze jasnych tonów
i braku głębokich cieni.
Ponadto rzadko dynamizuje kompozycję, prezentując postać lub przedmiot
w ujęciu diagonalnym. Oddziałuje: kontrastami – czerni i bieli, wprowadzeniem
pojedynczego rekwizytu i akcentu kolorystycznego (w portretach), zróżnicowanymi kształtami nielicznych przedmiotów wykonanych z odmiennych materiałów (w martwych naturach) oraz siłą wyrazu i symboliką użytych kolorów (w pejzażach i konstrukcjach).

W dorobku Serafin duże znaczenie
mają portrety. Człowiek zawsze jest interesujący, a ponadto – jak twierdzi fotografik Maciej Mańkowski – Idealnie nadaje się
do kreacji. Jest nie tylko swoistą rzeźbą, ale
ta fascynująca forma w dodatku żyje i ma
coś, co za pomocą aparatu fotograficznego można z niej wydobyć. Serafin nie tyle
interesuje zewnętrzność przedstawianych
kobiet, ile ukazanie ich życia wewnętrznego, co oczywiście nie jest łatwe. Jej fotografie, aczkolwiek związane z rzeczywistością, zawsze wykraczają poza to, co
przedstawiają: emanują stanami duchowymi portretowanych; oddziałują poetycko (cykl Martwe natury); skłaniają do
kontemplacji (Błękitna pustka), rozmyślań
o życiu na ziemi i w kosmosie, a nawet
o koncepcjach światów alternatywnych
(Nigdy nie mów nigdy, cykl Konstrukcje).
Prace artystki wyróżniały się na wystawach zbiorowych, ponieważ ich autorka nie kierowała się modną tematyką, ale rozwijała własnym, niespiesznym
rytmem, przechodząc w naturalny sposób od jednego pomysłu do drugiego, od
jednego cyklu do kolejnego. Przykładowo
Konstrukcje wyniknęły ze struktur Butelki,
jednej z najlepszych w jej dorobku martwych natur i Balustrady ze wspomnianej
Błękitnej pustki.
Ostatnia z wymienionych zachwyca
prostotą i wywieranym wrażeniem. Powstała na promie płynącym w słoneczne
południe po Morzu Śródziemnym. Przed-
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Majka Serafin
Błękitna pustka, 100 x 70 cm

Madonna
stawia fragment nieba i pokładu z barierkami, prawie przesłaniającymi granatowe
morze. Całość utrzymana jest w różnych
odcieniach błękitu i właśnie kolor stanowi o urodzie tego na pozór zwyczajnego

ujęcia, które daleko wykracza poza powierzchnię świata przedstawionego. Dzieje się tak na skutek dośrodkowego działania koloru niebieskiego, w którym patrzący nań się zatapia. „Im głębszy jest błękit,
tym mocniej – pisze Kandyński w książce
O duchowości w sztuce – wzywa człowieka w nieskończoność, budzi w nim tęsknotę za czystością, a wreszcie i transcendencją. Jest to kolor nieba, jakim go widzimy słysząc słowo niebo.(…) Promienieje
zeń głębokie ukojenie”.
Odbiorca może interpretować Błękitną pustkę Serafin zgodnie ze swoim aktualnym stanem ducha. Niemniej Kandyński w przypisie dopowiada, iż „błękit jest
podniosłą, ponadziemską kontemplacją.
Należy to rozumieć dosłownie: na drodze
do owego «ponad» leży nieuchronnie
«ziemskie»”. A to znaczy wg tego autora,
że wszystkie udręki i wątpliwości panujące na ziemi muszą zostać przeżyte.
Interesującą kompozycją jest również Nigdy nie mów nigdy, która powstała
z przetworzenia fotografii przedstawiającej intrygujący autorkę tunel. Komputerowo dodała ona niebo i zmieniła kolory. W tej metaforycznej drodze do nieba
lub do nicości dominuje czerwień, kolor
bardzo żywy i niespokojny oraz rozjaśniony chmurami błękit. Im jest on jaśniejszy,
tym mniej dźwięczny i bardziej człowiekowi obojętny.
Wiele dróg donikąd ukazuje Serafin
w pracach z cyklu Konstrukcje. W ostatnich pięciu latach powstało ich około setki. Nie chodzi w nich o drogę w sensie
duchowym, jak w kompozycjach omówionych, ale o jakieś przeszkody, zagadki nie dające się ani racjonalnie wyjaśnić,
ani ominąć. Powstałe konstrukcje to rodzaj syntetycznych figur niemożliwych.
Można na nie patrzeć jak na uprzestrzennione, dekoracyjne struktury, bo świetnie
prezentują się zwłaszcza na płótnie i rozmyślać nad niewyjaśnionymi zagadkami
życia i kosmosu.
Butelka

fotografik, animatorka sztuki.
W latach 1978 – 90 członkini
Poznańskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Od 2003 roku należy
do Wielkopolskiego Okręgu Związku
Polskich Artystów Fotografików,
w którym obecnie pełni funkcję
sekretarza zarządu.
Jej fotografie opublikowano m.in.
w takich czasopismach jak: „Moda
Top”, „Foto-Magazyn”, „Koń Polski”,
„Perspektywy”, „Guitar Player” – USA.
W latach dziewięćdziesiątych
współpracowała z poznańską
Agencją Modelek i Modeli „Mod-Art”,
a w latach 2001-2005 z Wyższą Szkołą
Języków Obcych w Poznaniu.
Do jej najważniejszych wystaw
indywidualnych należą: „Dziś są
nasze urodziny” – Galeria Polony,
Poznań 1996; „Modelki i Modele” –
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Poznań 1996; „Portret” – Galeria
Polony, Poznań 1988; „Face to face” –
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Poznań 1999; „En Face” – Galeria
Polony, Poznań 1999; „Martwa Natura”
– Muzeum Ziemi Śremskiej, 2002;
„Fotogramy” – Galeria Polony, Poznań
2002.
Wzięła również udział w wielu
wystawach zbiorowych w Polsce i za
granicą.
Prace artystki znajdują się w zbiorach:
Fototeki Polskiej Federacji Artystycznej
w Warszawie, Muzeum Ziemi
Śremskiej w Śremie, w kolekcjach
prywatnych w Polsce, Niemczech,
Danii, Czechach, Bułgarii.
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Zbli˝am si´ ju˝ do koƒca
mojej przygody z baletem
Z Lilianą Kowalską, dyrektorem baletu
Teatru Wielkiego w Poznaniu, rozmawia
Michał J. Stankiewicz, kierownik literacki Opery

ce Béjarta, The Rambert Ballet, Joffrey Ballet, Balet Balszoj – to dzięki nim zobaczyłam,
jak wygląda balet na świecie.
MJS: Czy Pani znajomość klasyki baletowej, umożliwiająca dokonywanie przekazów choreograficznych baletów wielkich mistrzów, miała swój początek właśnie podczas Spotkań Baletowych?
Miałam to szczęście, że właśnie w Łodzi pracowałam z pedagogami, którzy mieli
bezpośredni kontakt z rosyjskimi mistrzami. Byli to wychowankowie waganowskiej
uczelni, jak na przykład profesor Nina Bie-

Ponadto od zawsze interesowała mnie praca pedagoga, choć zupełnie nie wiedziałam, że tym będę się zajmować w przyszłości. Całymi godzinami siedziałam w sali baletowej i słuchałam, patrzyłam, przyglądaMichał J. Stankiewicz: Za każdym razem
łam się pracy wielkich mistrzów i zastanakiedy z Panią rozmawiam, nigdy Pani
wiałam się, co oni widzą i czy ja widzę to
nie wraca do lat, gdy była primabalerisamo. To bardzo mi pomogło w przekazach,
ną na scenach operowych. Wiele o Pani
które wiele lat później mogłam realizować.
słyszałem i czytałem.
MJS: Mając tak duże doświadczenie
Muszę przyznać, że w tej chwili, kiez pracą wybitnych choreografów, zedy zbliżam się już do końca mojej kariery
społów, tancerzy, wykorzystując tak rozi wielkiej przygody z baletem, rzeczywiście
budowaną wyobraźnię choreograficzną,
zaczynam wracać do tych pierwszych
czy nie myślała Pani nigdy o stwodni, kiedy zetknęłam się z tańcem.
rzeniu własnego spektaklu?
A to wszystko przez moją mamę, któNie, ponieważ mam ogromną pora chciała tańczyć, a niestety nie było
korę i estymę wobec twórczości chojej to dane. Ona właśnie przelała sworeograficznej. Właśnie znając te wielją miłość do tańca na mnie. Mimo że
kie dzieła, wielkie balety, wydawało
jestem urodzoną poznanianką i stąd
mi się, że nigdy nie zrobiłabym czewywodzi się cała moja rodzina, mieszgoś takiego. Ja tworzę poprzez swoich
kaliśmy na wybrzeżu. Naukę tańca rozuczniów. Sztuka choreografii wymaga
poczęłam więc w gdańskiej szkole
pewnego patrzenia w przestrzeń, nabaletowej. Było to zupełnie inne dotomiast moje cechy charakteru narzuświadczenie niż kółko baletowe, do
cają mi niezwykłą precyzję, która haktórego wcześniej uczęszczałam, rozmuje niejako kreowanie przestrzenpoczęła się dla mnie bardzo ciężka,
ne. Choreografia wymaga czasami
Uroczystość wręczenia dyrektor Lilianie Kowalskiej
żmudna i wyczerpująca praca. Będąc odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa
jakiegoś bałaganiarstwa, a ja nie pojeszcze uczennicą, po trzech latach na- Wielkopolskiego” przyznanej za całokształt pracy
siadam takiej cechy charakteru. Nigdy
uki, zatańczyłam swoją pierwszą partię
więc nie czułam się gorsza, nie mając
– była to rola Wróżki w Dziadku do orzechów. likowa, będąca uczennicą Agrypiny Waga- własnego dorobku choreograficznego. KażNastępnie – Odylia w Jeziorze łabędzim nowej. Oni wręcz „z pierwszej ręki” przeka- dy powinien mieć przekonanie do tego, co
i Julia w Romeo i Julii. Po skończeniu szko- zywali nam choreografie takich mistrzów robi i odczuwać satysfakcję z własnej prały rozpoczęłam już pracę w Operze Bałtyc- jak Marius Petipa, Jules Perrot czy Micha- cy, nie popadając przy tym w megalomanię,
kiej, gdzie pozostałam cztery lata. Oprócz ił Fokin. Należy pamiętać, że cały problem o co nie trudno w zawodach artystycznych.
klasyki wykonywałam tam balety współcze- tkwi w intencji choreografa, której zapisać Uważam się za osobę absolutnie spełnioną
sne – szefem baletu była wtedy wielka Ja- się nie da i dzięki nim było możliwe wy- w dziedzinie swojego zawodu.
nina Jarzynówna-Sobczak. Po okresie pracy konywanie klasycznych baletów. Dzisiaj MJS: Jak określa Pani związek z dyrektow Operze Bałtyckiej przez dwa lata związa- zmieniła się estetyka tańca, estetyka wyra- rem Pietrasem, z którym współpracowana byłam z operą w Bydgoszczy, następnie zu i podając, że na przykład dana realizacja ła Pani zarówno w okresie łódzkim, jak
przeszłam do Teatru Wielkiego w Łodzi. Tu- to Sylfidy Fokinowskie, jest to ogromna od- i teraz w Poznaniu.
taj moja kariera obejmowała zarówno bale- powiedzialność, czy rzeczywiście pierwotPrzez 21 lat, od kiedy kieruję zespoty klasyczne, neoklasyczne, jak i współcze- ny choreograf chciał osiągnąć takie założe- łami baletowymi, przez 7 lat w Łodzi i 14
sne w choreografii Witolda Borkowskiego, nia. Tańcząc te role w przekazach wyśmie- lat w Poznaniu, miałam obok siebie dyJaniny Jarzynówny, Kurta Jossa (który był nitych pedagogów, dokładnie pamiętam rektora, który rozumiał, że sztuka baletotwórcą choreografii do ekspresjonistycz- każdy szczegół ich uwag, wszelkiego rodza- wa jest równorzędna w stosunku do sztuki
nego baletu Zielony stół, gdzie zatańczyłam ju wskazówki dotyczące zarówno samych operowej. Ten czas będę zawsze wspomipostać Matki), Erika Waltera z jego Orfe- układów, jak i estetyki właśnie. Materiały fil- nała jako najkorzystniejszy dla baletu. Zwiąuszem. Przede wszystkim jednak najwięcej mowe, pochodzące najczęściej z biblioteki zek ten był absolutną symbiozą, dlatego
doświadczeń przyniosły mi Łódzkie Spotka- konserwatorium w Petersburgu, pomaga- też tak długo pracuję jako szef baletu. Dynia Baletowe. Przyjeżdżały tam największe ły głównie powielić ruch, jego interpreta- rektor Pietras rozumiał potrzeby zespołu
światowe zespoły baletowe, tj. balet Mauri- cja pozostawała już w rękach pedagoga. i nie trzeba było nigdy go przekonywać
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do różnych posunięć, zarówno kadrowych,
jak i artystycznych. Jako menedżer zawsze
zabiegał, aby zespół baletowy mógł indywidualnie się realizować, podnosząc tym samym poziom całego Teatru. Nasze podejście do zespołu i tancerzy było spójne, mieliśmy podobne pomysły i uwagi dotyczące
repertuaru i obsady. Nigdy nie było sytuacji,
żeby dyrektor kreował jakąś premierę, która
byłaby niewykonalna przez zespół prowadzony przeze mnie.
MJS: Kiedy zdecydowała się Pani na pracę pedagogiczną i skąd Pani wiedziała,
że jest ona kolejnym ważnym etapem
w Pani życiu?
Pod koniec kariery artystycznej na scenie zdałam sobie sprawę, że drugim moim
powołaniem jest pedagogika. Podjęłam
więc studia na Akademii Muzycznej w Warszawie na tym kierunku i rozpoczęłam pracę w łódzkiej szkole baletowej, a także zajęłam się asystenturą, czyli przygotowywaniem tancerzy do spektakli. Zobaczyłam,
że bardzo mi ta praca odpowiada, ale też,
że tancerze chcą ze mną współpracować –
odpowiadał im system pracy i moje wymagania, które zresztą nigdy nie były małe…
I tak to się zaczęło.
MJS: Czy dyrektora baletu powinno się
lubić czy cenić?
Uważam, że tylko cenić. Sympatia jest
pojęciem względnym. Przede wszystkim
powinno się szanować za jego wiedzę, fachowość i sprawiedliwe podejście. Ludzie
nie znoszą poczucia niesprawiedliwości
i w pewnych sprawach muszą być traktowani równo. Na scenie każdy ma do wykonania swoje zadania, natomiast w życiu, w sali prób ludzie muszą wiedzieć, za
co zostali zganieni, a nie, że tak mi się podobało.
MJS: Czy dyscyplina, którą Pani wprowadzała w swoich zespołach, osiągnięta została właśnie poprzez fachowość
i sprawiedliwość?
Przede wszystkim to ten zawód jest wymagający, to on wymaga dyscypliny – ja ją
tylko wyrażam poprzez takie, a nie inne
działania. Ponadto scena wymaga dyscypliny i równości tańczenia. Na pewno posiadam też jakieś cechy charakterologiczne, które postawiły mnie na takim miejscu,
w którym się znajduję. Daję z siebie jednak wszystko, by to teraz inni – już nie ja –
tańczyli jak najlepiej i staram się przekazać
wszystkie moje umiejętności. Ludzie muszą
wiedzieć i wierzyć, że to, czego od nich żądam, jest prawidłowe, że mam rację i robię
to dla ich artystycznej satysfakcji. Całkowite porozumienie jest możliwe dopiero wtedy, kiedy do każdego podchodzi się indy-

widualnie, bez uprzedzeń i napięć, bez in- robi, dla jej determinacji, dla niej. Wypłynęstrumentalnego traktowania, zarówno soli- ła na scenę tylko dzięki swojemu talentostów, jak i tancerzy zespołowych. Balet nie wi i codziennej, ciężkiej pracy. W stosunku
jest bezduszną masą.
do swojej córki byłam często nieobiektywMJS: Jaki spektakl chciałaby Pani jesz- na – zawsze uważałam, że jest coś dla niej
cze zrealizować z tym zespołem, a bio- albo za wcześnie, albo robi coś gorzej od inrąc pod uwagę ewentualne przeszkody, nych. W tej jednej materii byłam po prostu
jakiego nie da się tutaj w Teatrze wyko- matką i chciałam uchronić ją przed kolcanać?
mi, które ma ten najpiękniejszy na świecie
Zawsze marzyłam, aby wykonywać tu- zawód. Jej choreografie natomiast są wynitaj repertuar ze światowej, europejskiej kiem umiejętności tego specyficznego paneoklasyki – balety Cranko, Kyliana – czyli ciągle klasyka, ale
już nie ta akademicka, już z innym oddechem artystycznym.
Ten zespół mógłby wykonać
np. Poskromienie złośnicy Johna Cranko. Uważam, że prezentowanie na deskach teatru operowego awangardy baletowej
od czasu do czasu też jest interesujące. Jest to miejsce, gdzie
powinno realizować się zarówno balety klasyczne, neoklasyczne, awangardowe i całkowicie
współczesne. Struktura baletu operowego jest bardzo szeroka i takie przedstawienia też
mogłyby być realizowane. Nie
da się tutaj jednak wystawić
Romeo i Julia, chor. Emil Wesołowski; na zdjęciu:
baletów o czystej technice tańBeata Wrzosek (córka Liliany Kowalskiej), Andrzej
ca współczesnego, do tego poPłatek; fot. Juliusz Multarzyński
trzebne jest odpowiednie ćwiczenie, szkolenie, którego nie
da się osiągnąć w krótkim czasie. Niemożliwe jest osiągnięcie
czegoś podobnego w przeciągu
nawet dwóch lat. Tancerze operowi nigdy nie będą mieli tzw.
giętkich kręgosłupów, na których opiera się cały balet współczesny, a tancerka modern nie
wejdzie ponownie na pointy,
czując się w nich naturalnie.
MJS: Co Pani czuje, widząc
swoją córkę na scenie, oraz co
myśli Pani, oglądając jej choreografie?
Trudne pytanie, ponieważ
nigdy nie chciałam, żeby Beata tańczyła. Sama namówi- Moderato w Wieczorze Karola Szymanowskiego
ła ojca, by poszedł zapisać ją chor. Beata Wrzosek
do szkoły baletowej, a ja chcąc
dla córki jak najlepiej, będąc w komisji, co trzenia w przestrzeń, są tak jak i ona bardzo
roku wyrzucałam ją ze szkoły, uważając, że emocjonalne. Myślę, że ma pewien potensię nie nadaje! Początkowo, chcąc dorów- cjał, żeby stać się cenionym choreografem,
nać swoim rodzicom, wręcz się katowała, czego oczywiście jej życzę i w skupieniu,
ćwicząc godzinami. W pewnym momen- bardzo krytycznie będę się temu przyglącie, wbrew kłodom, które jej podkładałam, dać. Może w tej dziedzinie odnajdzie swoje
ona stała się świetną tancerką, wspaniałą drugie powołanie, nowy szlak przeze mnie
artystką i poczułam szacunek dla tego co przecież wcześniej nieprzetarty.
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Stanisław Furmaniak

Premiery wiosenne
„KOCHAJ I TAŃCZ” –
muzyka do filmu
Najbardziej
oczekiwana superprodukcja roku już
w kinach w całej Polsce. „Kochaj
i tańcz” to pierwszy polski film taneczny, ale przede
wszystkim poruszająca historia o uczuciu, które wywraca do góry nogami świat głównych
bohaterów. Wraz
z premierą obrazu „Kochaj i tańcz”
na rynku pojawiła się składanka z muzyką do filmu. Jest
to wydawnictwo dwupłytowe. Na pierwszej płycie usłyszymy przede wszystkim kompozycje Łukasza Targosza,
a wśród nich także promującą film piosenkę Pray 4 Love w wykonaniu zespołu Afromental. Dodatkowo, znalazła się tam m.in.
nowa aranżacja hitu króla pop Michaela Jacksona Dirty Diana oraz
specjalna muzyczna niespodzianka przygotowana przez Izę Miko,
odtwarzającą główną rolę w filmie. Drugi kompakt to zestaw piosenek inspirowanych filmem, ale utrzymanych w tanecznym klimacie.

RYSZARD RYNKOWSKI
„Zachwyt”
„Zachwyt” – najnowszy album Ryszarda Rynkowskiego
jest już w sprzedaży. Fani artysty z pewnością bardzo na to
czekali. Nie będą zawiedzeni,
bo artysta jest w świetnej formie. Część materiału muzycznego powstała za oceanem.
Na płycie znalazło się 11 utworów. Jak zwykle Ryszarda Rynkowskiego wspiera tekstowo
Jacek Cygan – to już dobrze
sprawdzony duet. W tekstach
piosenek można odnaleźć opowieści o tym, co działo się
w życiu artysty od wydania ostatniej płyty.
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JUSTYNA
STECZKOWSKA
„To mój czas”
Czaruje niespotykaną skalą głosu. Porywa ekspresją i wybitnymi
umiejętnościami scenicznymi. Uwodzi kobiecością i naturalnością. Nikt
nie potrafi, tak jak Justyna Steczkowska, stworzyć misterium z każdego
koncertu. Ta charyzmatyczna wokalistka o wyjątkowej osobowości obchodzi w tym roku jubileusz piętnastolecia pracy artystycznej.
Justyna wydała kolejny album „To mój czas”, którym zapewne kolejny raz zaskoczy słuchaczy, łącząc nowoczesne brzmienia, światowej klasy produkcję i wyjątkową barwę głosu. Materiał powstał
w Budapeszcie. Nad całością projektu czuwał międzynarodowej
sławy kompozytor i producent Victor Rakonczai. Pierwsze wyniki
tej polsko – węgierskiej współpracy można było usłyszeć w nastrojowym utworze świątecznym Odnajdę Cię, który również znalazł się na płycie „To mój czas”.

PATI YANG
„Faith, Hope and Fury”
Pierwszym singlem promującym album jest piosenka Stories From Dogland. Album „Faith, Hope and Fury” powstawał
w legendarnym londyńskim Air Studios, którego założycielem był sam
George Martin – nadworny producent The Beatles. Na płycie pojawili
się wspaniali goście z całego świata. Scott Kinsey – keyboardzista
i pianista. Po raz kolejny za produkcję
albumu oraz aranżacje partii skrzypcowych odpowiedzialny jest wieloletni współpracownik Pati – Stephen Hilton. Aranżacjami sekcji dętej zajął się
Matt Dunkley. Tytuł albumu – w tłumaczeniu artystki – to trzy elementy napędzające: wiara, nadzieja
oraz nieustający niepokój wewnętrzny – to w jaki sposób mieszają
się ze sobą i tworzą dziwną rzeczywistość emocjonalną, w której
– jak sama mówi – codziennie budzi się zmuszona, by się na nowo
odnaleźć i z której nieustannie czerpie inspiracje.
EMI Music Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
www.emimusic.pl
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bylcem, który chce Poznania usportowionego a nie tylko show biznesowego. I jakoś
sam sportem próbuje się zajmować, amatorsko, rekreacyjnie, dla zdrowia i przyjemności, sprawności i urody.
Taki tubylec to chce dostępu do tanich
basenów w pobliżu a nie na drugim końcu miasta, wszędzie ścieżek rowerowych
i to dobrych, terenów zieleni do spacerów
i biegania oraz otwartych, powszechnie dostępnych boisk, żeby pokopać piłę. A zimą,
oprócz lodowisk, dostępnych hal, żeby się
w nich poruszać, a nie tylko zapijając chipsy browarem, pogapić na ruszających się
sportowych zawodowców.
Oto pod adresem www.poznan
-stawia.pl można naocznie się przekonać, jak się mają przeznaczone
do tego obiekty w mieście naszym,
poza zasysającym kolejne stówy, stadionem Lecha i torem regatowym
Malta. Znajduje się tam galeria kilkudziesięciu ich zdjęć zestawionych
przez Roberta Gordona, dokumentujących stan aktualny. Już została
ona zauważona przez portal epoznań, podobnie jak galeria przygotowana na www.my-poznaniacy.org
była dostrzeżona przez niektóre gazety. Pierwsza reakcja odbiorcy to
jest szok, że w tym naszym tak porzundnym Poznaniu może być taki
syf, kiła, mogiła i marnotrawstwo, na
taką skalę.
Oto baseny, boiska, stadiony,
hale i sale sportowe w stanie ruiny,
dewastacji, zniszczenia... W samym
centrum albo tuż obok. W najlepszym przypadku przerobione na supermarket Biedronki, jak była hala
Grunwaldu przy Matejki. Albo basen przy Niestachowskiej (zdawałem w nim przed komisją PZPł egzamin na „żółty czepek”), w którym
obecnie hodują się... ryby, sprzedawane całorocznie przez firmę... Rybex. Ryb się nie zasypie, natomiast
na suchy basen na Ratajach nad
Wartą już oczekuje góra ziemi. Stadion d. Warty (im. Szyca) w środku
miasta zarośnięty dorodnym drzewostanem, sfotografowany na tle
ósmego cudu świata w oddali, czyli Starego Browaru i Andersji – to
jest coś... Dawny stadion Energetyka przy ul. Reymonta (mój rekord życiowy
na 1000 m), przy nim zdewastowane korty
tenisowe... Stadion AZSu przy Pułaskiego...
Stadion Kolejarza na Dębcu – młody las, ruina i krajobraz księżycowy... I inne.
Szkoda słów, nie wystarczą, musicie
sami zobaczyć, żeby ocenić, czy stać nas na
sposób, w jaki Poznań spółka z ø.o. stawia
na sport?

felieton

Facet z depresją zmierza do psychia- na bezrobocie, jako obciążenie. Z miasta na
try, pożądając pomocy psycho-medycznej wygnanie już (jeszcze?) się nie da. Jeśli pijak nie wiem co, a tu pielęgniarka od drzwi szę spółka z ø.o., to dlatego że nie zawsze
woła, że pan doktor właśnie się powiesił... odpowiedzialność, nawet ograniczona, za
Zatem nici z wizyty, a pan doktor nikomu spółkę Poznań daje się wyegzekwować,
już pomóc mógł nie będzie... W innej wer- czyli bywa ona zerowa...
sji baba przychodziła do lekarza, kardioloCo w takim stanie rzeczy może realnie
ga zresztą, akurat wtedy, kiedy wynoszono znaczyć najważniejsze miejskie hasło augo na noszach powalonego zawałem. I też topromocyjne „Poznań stawia na sport”?
nici... Oba dowcipy wywołują śmiech rzę- Obecnie w tej dziedzinie panuje dyktat
sisty, choć czarny. Oba są gorzko-śmiesz- Euro2012. Kto nie wierzy, powinien był
ne, a ich przekaz oczywisty – lekarzu, naj- przybyć na sesję rady miasta, na której od
pierw pomóż sobie. Wszyscy doradcy, eks- ręki uchwalono na stadion Lecha dodatperci, terapeuci, mędrcy i nauczający: czy kowych sto milionów, nieprzewidzianych
jesteście w stanie swojej kompetencji użyć wcześniej w kryzysowym już budżecie...
z powodzeniem sami dla siebie?
Głównymi komentatorami przebiegu aktualnego kryzysu finansowo-konomicznego i jednocześnie autorami antykryzysowych recept są... jego
sprawcy: eksperci rozmaitych banków, z prezesem krajowego związku
na czele, doradcy finansowi, eksperci
giełdowi itp. Czyli reprezentanci środowiska, które własnoręcznie władowało
w kłopoty swoją branżę, a potem one
wessały resztę świata. Ich kompetencje
są tak wiarygodne jak psychiatry, który się obwiesił, w temacie pokonywania depresji. Kryzys w Polsce mają powstrzymać elity polityczne składające
się z ideowych wielbicieli turbo-kapitalizmu, neofitów tzw. wolnego rynku.
Dlatego tutejsze terapie antykryzysowe idą pod prąd obecnych tendencji
w „starym”, ugruntowanym kapitalizmie. Bo mentalnie neofici tkwią w zapoprzedniej epoce, której byli oczywistymi beneficjentami, potrafiącymi
akurat o siebie zadbać skutecznie.
Na podwórku poznańskim takie myślenie, politycznie dominujące,
przejawia się choćby w przekonaniu,
że najlepiej zarządza się miastem, traktując je konsekwentnie jak firmę, kapitalistyczną rzecz jasna. Miasto ma zarabiać, przez i dla ludzi, którzy też mają
zarabiać i po to tu głównie są.
W mieście rozumianym jako historycznie ukształtowana społeczność
lokalna, co do zasady wszyscy są równi, potrzeby każdego tak samo ważne, a podstawową więzią jest solidarność w ramach wspólnoty mieszkańców miejsca, które jest przede wszystkim ich domem. Poznań spółka z ø.o. „wi- „Poznań stawia na sport”, to znaczy inwedzi” mieszkańców jak ekipaż firmy służącej stuje w komercyjny show biznes sportoklepaniu kasy. Ich traktowanie zależy od wy – wielkie imprezy z udziałem tłumów
indywidualnych „udziałów” w spółce (od i niezbędną dla nich, odpowiednio kosznich zależy „dywidenda”) oraz przydatno- towną infrastrukturę. Uczestnik jest tu kibiści dla przynoszenia spółce wpływów. Tych, cem, który przyjeżdża, kupuje bilety, piwo
co dla zysków spółki są mało znaczący, czyli (potem obszcza tzw. „strefy kibica” w cenkasiory nie mają lub jej miastu nie dostar- trum), pojada, parkuje, baluje, nocuje, odczają, z „prawdziwej” firmy wywaliłoby się jeżdża itd. Nie jest natomiast raczej tym tu-

Lech Mergler

POZNAŃ
Sp. z ø.o.
stawia na
sport...
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WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
solidny dostawca czystego źródła energii

www.wsgaz.pl
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