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Od listopada
szybciej do Berlina

Świat
jak na dłoni

Realne
perspektywy

Gazowe Polaków
w Europie rozmowy

Niedościgniona
Madame Curie
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Gdy dwadzieścia cztery lata temu ukazał się debiutancki krążek George’a Michaela, szybko stał się
światowym bestsellerem i na całym świecie rozszedł
się w nakładzie stu milionów egzemplarzy. Nie ma
się czemu dziwić; ciekawie zaaranżowane przeboje takie jak „Faith” czy
„One More Try” usłyszeć można było we
wszystkich dyskotekach świata, a George
Michael stał się pierwszym białym wykonawcą, który zdobył
szczyt amerykańskiej
listy przebojów R&B.
Dobre przeboje
mają to do siebie, że
się nie starzeją, a pokolenie, którego wczesna młodość
przypadła na drugą połowę lat 80. lubi do nich wracać.
Wreszcie kolejne pokolenie słucha tych nagrań z czystej ciekawości. I oto początek roku przyniósł zremasterowaną wersję tamtych piosenek. Znów, tak jak
przed laty, możemy zachwycać się takimi hitami jak
„Faith”, „Kissing a Fool”, czy „Father Figure”. Po tę płytę
radzę sięgnąć koniecznie.

Sony Music

Seweryn Krajewski
Jak tam jest
Seweryn Krajewski to jeden z najważniejszych i najzdolniejszych kompozytorów
polskiej muzyki rozrywkowej naszych czasów.
Przez wiele lat związany z Czerwonymi Gitarami pisał i pisze znakomite, ambitne przeboje
dla wielu rodzimych
gwiazd, a także interesującą muzykę filmową. Gdy postawił na działalność
solową, okazało się, że choć komponuje ciekawie dla
innych, dla siebie nie potrafi. Bo w tym, co proponuje
zbyt wiele jest łzawego sentymentalizmu, melancholii i wspomnieniowych klimatów. Tak jest i w przypadku najnowszego krążka „Jak tam jest”. Owszem teksty
Andrzeja „Piaska” Piasecznego są mądre i piękne, ale
brakuje im przebojowości. Mnie to pierwsze od lat,
po prostu, „nie bierze”. Nie mogę tego słuchać. Jedynym plusem płyty jest zaproszenie do nagrań Piaska,
Piotra Cugowskiego, znanej z programu „Mam talent”
Anny Teliczan i Royal String Quartet. Oczywiście ktoś,
komu podoba się taki rodzaj śpiewania, kupi tę płytę
i będzie się nią zachwycał. Inni sięgną po ten krążek
z ciekawości, aby przekonać się, jak ewoluuje twórczość idola sprzed lat.

Strefa Zero
Bałagan
Wokalistka poznańskiej grupy Strefa
Zero Kasia Czarnecka znana wcześniej jako
Kasia Kowalska ma silny głos, jednak gdy
zacząłem słuchać wydanej właśnie, debiutanckiej płyty zespołu „Bałagan”, odniosłem
wrażenie, jakbym słuchał Lombardu z Małgorzatą Ostrowską, bo obie panie mają bardzo podobne głosy, a i stylistyka obu grup
jest bardzo znajoma. Trudno będzie im się
przebić – pomyślałem, bo choć słowa tytułowej piosenki łatwo wpadają w ucho, to
jednak niewiele różni się ona od podobnej
muzycznej „sieczki”, jaka codziennie pojawia się w stacjach radiowych czy telewizyjnych. Dopiero słuchając czwartej w kolejności rockowej ballady „Niewiele trzeba” pomyślałem – a jednak coś w tym jest. Utwór z początku spokojny, dzięki głosowi wokalistki staje się niezwykle ekspresyjny. Tak naprawdę do Strefy Zero
przekonała mnie piosenka „Wieczny maj”. To pogodny przebój na niedaleką już wiosnę, z niezwykle trafioną, wprowadzającą solówką saksofonu Marcina Kajpera. Również i kolejny utwór
na płycie „Jakby oderwani” z pewnością zostanie zauważony przez fanów, a to ze względu na
duet Kasi Czarneckiej z występującym gościnnie, rapującym Danielem Moszczyńskim. Piosenką, która powinna znaleźć się wkrótce na listach przebojów jest: „Czekam na jutrzejszy dzień”,
w którym warto zwrócić uwagę na brzmienie gitary Macieja Czarneckiego. I wreszcie, niezwykle spokojna ballada „Nawet gdy pada deszcz” z nastrojową solówką saksofonu Marcina Kajpera i pełnym ciepła lirycznym fortepianem Wojtka Steca.
Ale to jeszcze nie koniec tego, co Strefa Zero przygotowała na swój pierwszy krążek. Kasia
Czarnecka jest, bowiem wielką entuzjastką Janis Joplin. Hołdem dla tej artystki jest interpretacja wielkiego hitu „Mercedes Benz”. Podobać może się nie tylko dobra dykcja solistki, ale i pomysł na zaaranżowanie gitar Macieja Czarneckiego.
Warto więc z różnych względów sięgnąć po płytę, która, jak na dzisiejsze warunki, jest
późnym debiutem fonograficznym, biorąc pod uwagę, iż zespół powstał w 2004. Początkowo
był, jednak grupą specjalizującą się w coverach. Z czasem dały o sobie znać twórcze ambicje
poszczególnych członków grupy. I jeszcze jedno: płyta została wydana nie przez żaden wielki
koncern, ale przez zespół samodzielnie.

Magda Umer
Noce i sny
Przed laty Magdę Umer kojarzyliśmy
przede wszystkim z „Koncertem jesiennym na
dwa świerszcze i wiatr w kominie”. Teraz będzie
inaczej. Na swym najnowszym krążku „Noce
i sny” Umer nagrała piosenki, które są szczególnie dla niej ważne. Dzięki temu dołączyła do
grona artystek sięgających po to, co w polskiej
piosence było i jest nie tylko ważne, ale i piękne.
Wspomnijmy, choćby ostatnie propozycje Maryli Rodowicz i Kasi Kowalskiej. Jest w tym zestawie pochodzący z Kabaretu Starszych Panów
przebój Kaliny Jędrusik „Jak zatrzymać tę chwilę”. Jest również pochodząca z cyklu „Strofki na
gitarę” piosenka Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego „Luna srebrnooka” oraz skomponowana przez Bułata Okudżawę, a wykonywana niegdyś również przez Halinę Unicką, piosenka
„Ach panie, panowie”. Jest wreszcie dawny szlagier wszystkich dansingów „Miłość w Portofino”.
Największą, jednak niespodzianką zestawu jest „Kołysanka” z filmu „Dziecko Rosemary”, skomponowana przez Krzysztofa Komedę. Posłuchajcie tych piosenek, bo warto nie tylko dlatego,
że nagrano je w wersjach akustycznych, bez perkusji, ale i dlatego, że Magda Umer swymi interpretacjami odciska na nich swój ślad.
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Rok 2011 w Teatrze Wielkim w Poznaniu poświęcony będzie tematycznie
kobietom. Będzie to rok heroin operowych. Zaprezentowanych zostanie
dziesięć premierowych spektakli operowych, z których każdy opowiadać
będzie historię innej bohaterki.
Zapraszamy!

Nasze artykuły znajdziesz także na portalu epoznan.pl
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Z Andrzejem Patalasem, Prezesem Zarządu Autostrady Wielkopolskiej SA,
rozmawia Merkuriusz
Kilka dni temu, na spotkaniu
z okazji III Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu gościem specjalnym
był doktor Jan Kulczyk, który powiedział, że autostrada będzie gotowa na
Euro 2012 i, co więcej, że będzie jedyną gotową w związku z tym wydarzeniem, bo innych nie będzie. Jak widać,
są ogromne oczekiwania odnośnie połączenia Poznania z Berlinem. Państwo
chcą wyprzedzić moment oddania prawie o rok.
To trudna budowa, technicznie i ilościowo, prowadzi przez bardzo bogate przyrodniczo obszary i pośpiech, w żadnym wypadku nie jest wskazany. W branży mówi się, że
to najbardziej ekologiczna inwestycja drogowa w Polsce, a zarazem jest to największy
w tej chwili projekt w Europie, budowany
w jednym odcinku i na pewno największy, jeśli chodzi o nawierzchnię betonową.
Taką wiedzę uzyskałem podczas rozmowy
z szefem koncernu Hansem Peterem Haselsteinerem, który nas wizytował. Cieszę się
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z tego powodu, bo oznacza to, że z ich strony będzie duża koncentracja sił i środków.
Projekt jest widoczny i cały czas oceniany.
Zarówno dla nas, jak i dla wykonawców presja czasu jest pewnym problemem. W Polsce jeszcze nigdy nie budowano w jednym
odcinku takiego zakresu nawierzchni betonowej. Jest tutaj też ogromna ilość mostów,
wiaduktów i przejść dla zwierząt, gdzie niektóre mają szerokość aż 87 m. To ogromne
przejścia. Obserwując w Poznaniu budowę
jakiegoś wiaduktu widzimy, że najczęściej,
nawet nieduży, powstaje co najmniej rok.
Rzadko kiedy krócej, podczas gdy my w te
dwa lata musimy postawić 84 tego typu
obiekty, więc nadzwyczajnie!.. Jest jeszcze jeden trudny warunek dla wykonawcy – otóż
nawierzchnia betonowa przed oddaniem do
ruchu musi osiągnąć określoną wytrzymałość i odporność. Przewidujemy, że od pierwszego listopada, czyli od momentu otwarcia
autostrady, może zajść potrzeba używania
środków chemicznych do zwalczania gołoledzi, które są szkodliwe, więc konieczny jest
okres wyprzedzający, o którym przed chwilą
powiedziałem.
Musimy też wcześniej zabezpieczyć system informatyczny. Myślę tu o sprawnym

przekazywaniu danych z karty płatniczej
światłowodami do punktu odległego, powiedzmy, o 100 km od centrum. Oprócz
tego, również wzdłuż autostrady są telefony
alarmowe, a niezależnie staramy się zapewnić łączność bezprzewodową. Będą maszty radiowe, to też jest jakiś zakres prac do
wykonania, a teoretycznie mamy czas do
końca maja. Trzeba też wyszkolić pracowników, a firmy, które utrzymują się z autostrady, muszą załatwić różne formalności
i się przygotować.
W takim razie od listopada będziemy jeździć jedną nitką do Berlina...
Najprawdopodobniej będą obie, ale
z powodu potrzebnego czasu uzyskiwania
wspomnianej wyżej odporności na środki
chemiczne, może się zdarzyć, że na długości około 18 km będziemy korzystać z jednej jezdni. Warunki jak najszybszego oddania autostrady stawia również minister,
z którym się zupełnie zgadzamy, gdyż obecnie na trasie do Świecka ginie rocznie około
35 osób, a rannych jest powyżej 100. Trzeba
wiedzieć, że na autostradzie też zdarzają się
wypadki, ale jest ich zdecydowanie mniej.
Wynikają one z takich zachowań, których
nie powinno być na autostradzie. Myślę, że

autostrada

ci, którzy uczą prowadzenia samochodów,
powinni uczyć też zachowań na drogach
szybkiego ruchu. Już wkrótce z Poznania
do granicy będą 154 kilometry, góra 160,
to przy jeździe z dopuszczalną prędkością
130 km/h przejedziemy tę trasę w godzinę
i niecały kwadrans.
A wracając jeszcze do rozmowy z ministrem, to zawarliśmy z nim umowę, że
będą dwa terminy. Pierwszy będzie zapewniał to, co użytkowników najbardziej interesuje, czyli przejezdność na całym odcinku,
drugi dotyczy infrastruktury poboru opłat
i faktycznego ukończenia wszystkich prac
w maju 2012 roku.
A jak będzie rozwiązany problem opłat, gdyż często wjeżdżając na
autostradę zastanawiam się, czy mam
drobne? Kiedy będzie można płacić
kartą?
Kartą dzisiaj można płacić, niestety problem polega u nas na tym, że my mamy karty, ale nie mamy systemu online, a banki
nie chcą brać ryzyka wypłat, dlatego trzeba niestety wciskać PIN. To wydłuża czas zapłaty, więc jest w tym jakaś bezwładność,
ktoś tam z tyłu czeka, bo chce jechać i ma
gotówkę. Kierowcy samochodów ciężarowych korzystają z kart paliwowych, których mogą używać do płacenia za przejazd
autostradą.
W najbliższej przyszłości będzie zastosowany system elektronicznego poboru
opłat. Będzie kompatybilny z systemem
w całej Europie, tak że np. mieszkaniec
Portugalii spokojnie przejedzie przez Polskę, a opłata zostanie pobrana i wrzucona do systemu w jego kraju. To jest sprawa w tej chwili rozwiązywana na szczeblu
europejskim.
Ostatnio szokują informacje
na temat udziału chińskiej firmy budowlanej w budowie Autostrady A2 między
Strykowem a podwarszawską Konotopą, którą podzielono na pięć odcinków.
W kolejności od Łodzi budują ją China Overseas Engeneiring Group, dalej –
rodzimy Mostostal, austriacki Strabag,
a tuż przed Warszawą polsko-hiszpański
Budimex. Chińczycy czują się dyskryminowani przez polskie firmy, a inni wykonawcy mówią, że w tej cenie nie można
położyć dobrej autostrady, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie
widzi problemu. Proszę o komentarz.
Chińczycy po raz pierwszy będą realizowali w Polsce dużą inwestycję infrastrukturalną tj. budowę około 50 km autostrady. Nie wiem, jaki jest zakres prac i czy
dotyczy także poboru opłat, stacji benzynowych, telefonów alarmowych i innych
urządzeń, ale przy odpowiednim potencjale, realne jest terminowe wykonanie
budowy autostrady.

Od lewej: prezes Andrzej Patalas, minister Cezary Grabarczyk i dyrektor projektu
Walter Neurathner

Układanie nawierzchni betonowej

5

Niedościgniona Madame Curie

Tomasz Pospieszny
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Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) jest
bez wątpienia jednym z najbardziej znanych
i rozpoznawalnych naukowców na świecie.
Bezdyskusyjny pozostaje jej wielki intelektualny wkład w rozwój nauki o promieniotwórczości. Jako pierwsza kobieta jest zdobywczynią Nagrody Nobla z fizyki w tej dziedzinie
w 1903 roku, (wraz z Henri Becquerelem oraz
Piotrem Curie za odkrycie promieniotwórczości), a później – z chemii za wydzielenie radu
w 1911 roku. To jedyna osoba wyróżniona
tą Nagrodą w dwóch różnych dyscyplinach
naukowych. Jest pierwszą kobietą profesorem na Sorbonie. Jako pierwsza z odwagą
„zajrzała” do wnętrza atomu. W czasach, gdy
Polski nie było na mapie świata, dzięki jej odkryciu i wyborze nazwy – szczycimy się nazwą pierwiastka Polonium w układzie okresowym. Pierwsza, jedyna – można by długo
wymieniać…
Przychodzi na świat 7 listopada 1867
roku w Warszawie jako piąte dziecko Bronisławy i Władysława Skłodowskich. Rodzice
Marii są nauczycielami i wielkimi patriotami.
Uczą swoje dzieci historii Polski, fizyki, matematyki i języków obcych. Mała Mania bardzo
szybko opanowuje czytanie i liczenie. Kiedy
kończy dziewięć lat, traci swoją najstarszą
siostrę Zofię, którą pokonuje tyfus, a dwa
lata później umiera jej matka – na gruźlicę. W 1883 roku ze złotym medalem kończy
gimnazjum. Niestety, jako kobieta nie może
studiować w zniewolonym kraju, a ojciec nie
ma możliwości pomóc jej finansowo, zawiera więc umowę z siostrą Bronisławą. Najpierw
do Paryża wyjeżdża Bronia – studiować medycynę, a Maria pracuje w tym czasie na jej
utrzymanie, później starsza siostra utrzymuje

młodszą. Maria podejmuje pracę guwernantki w Szczukach. Tam poznaje Kazimierza Żorawskiego – studenta matematyki, w którym
zakochuje się ze wzajemnością. Jednak rodzice Kazimierza nie zgadzają się na ten związek.
Załamana i odtrącona Maria wraca do Warszawy, podejmuje kolejne prace. W końcu dostaje upragnione zaproszenie do Paryża! Pracuje bardzo ciężko, ale wytrwale. Z pierwszą
lokatą otrzymuje licencjat z fizyki, rok później z matematyki. W 1893 roku poznaje Piotra Curie – znanego i skromnego fizyka. Obydwoje zakochują się w sobie, rok później
biorą ślub. Łączy ich pasja do nauki, podobnie patrzą na świat. Z tego związku rodzą się
dwie córki – Irena (1897 r.), która później stanie się sławną uczoną, również wyróżnioną
Nagrodą Nobla, i Ewa (1904 r.) – przyszła pisarka i biografka matki.
W 1896 roku A. H. Becquerel, badając
sole uranu, odkrywa nowe i tajemnicze promieniowanie, nad którym wkrótce rozpoczyna pracę Maria. W dwa lata później jest
już odkrywczynią polonu i radu. Otrzymuje pierwsze nagrody i odznaczenia. W 1903
roku – uznano jej dokonania – Nagrodą Nobla z fizyki. W tym samym roku przedstawia
tezy rozprawy doktorskiej z nowej, nazwanej przez siebie dziedziny – promieniotwórczości. W 1906 roku spada na nią wielki cios
– mąż Piotr ginie pod kołami konnego wozu.
Osamotniona i zrozpaczona Maria przez rok
pisze dziennik – zapisując w nim swoje uczucia i myśli związane z Piotrem. Odtąd żyje dla
córek i pracy. Obejmuje katedrę po Piotrze

uczonej. Wydział Chemii
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
pod patronate m J MR
UAM prof. dr.
hab. Bronisława Marciniaka
oraz Dziekana
Wydziału Chemii
UAM prof. dr. hab.
Andrzeja Molskiego przygotował 7
i 8 kwietnia 2011 r.
Dni Marii Skłodowskiej-Curie. Będą
one okazją do wysłuchania wykładów,
obejrzenia pokazów chemicznych oraz wystaw poświęconych życiu i dziełu niedoścignionej Madame Curie. Więcej informacji
na stronie internetowej: www.chemia.amu.
edu.pl.

chemia

i zostaje profesorem fizyki, prowadzi prace w Warszawie. Cieszą
nad wyodrębnieniem radu w stanie meta- ją sukcesy naukowe
licznym, przygotowuje międzynarodowy Ireny i jej męża Frywzorzec radu.
deryka Joliot, z radoW 1911 roku wybucha wielki skandal – ścią patrzy, jak rosną
prasa francuska ujawnia romans Marii i Pau- wnuczęta. Doczeka
la Langevina – byłego ucznia Piotra. Atak jeszcze wielkiego
brukowych gazet jest wyjątkowo brutalny odkrycia małżoni bezwzględny. Nagle staje się jakąś tam cu- ków Joliot-Curie
dzoziemką, Polką, Żydówką, może Rosjanką, – sztucznej procudzołożnicą… W obronie Marii staje m.in. mieniotwórczoAlbert Einstein i Ernest Rutherford, słowa ści, za co oboje
pocieszenia przesyła Henryk Sienkiewicz. dostaną w 1935
W tym samym roku przychodzi ze Sztok- roku Nagrodę
holmu wiadomość o kolejnej Nagrodzie No- Nobla z chemii.
bla, tym razem z chemii. Świat ją podziwia, Niestety, MaFrancja odtrąca – przepada w wyborach do ria nie będzie
Akademii Nauk.
mogła uczestPodczas wojny Maria nie jest bierna: sia- niczyć w tej
da do samochodu i organizuje wojskową wielkiej uroczystości. Osłasłużbę rentgenologiczną. Wspólnie z cór- biona, umiera 4 lipca 1934 roku w sanatoką Ireną obsługuje polowe szpitale. Swoją rium w Sancellemoz.
pracą, wiedzą i oddaniem ratuje wielu żołW 1995 roku szczątki Marii i Piotra Cunierzy. Po wojnie nadal jest bardzo aktywna. rie zostają przeniesione do Panteonu. Jest
Bierze udział w uruchomieniu Laboratorium pierwszą cudzoziemką, która dostąpiła
Curie w Instytucie Radowym w Paryżu, zo- tego zaszczytu…
staje członkiem Akademii Medycyny w Paryżu i Międzynarodowej Komisji WspółRok 2011 został ogłoszony Rokiem
pracy Intelektualnej przy Lidze Narodów, Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to okazja
pomaga w otwarciu Instytutu Radowego do przypomnienia życia i dzieła wielkiej

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum
M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
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medycyna

Centrum Medyczne Św. Jerzego jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym usługi od 2009 roku.
Dysponuje poradniami okulistycznymi dla dorosłych i dzieci, okulistycznym oddziałem dziecięcym oraz oddziałem
chirurgii jednego dnia. W roku 2010 na korzyść placówki został rozstrzygnięty konkurs na świadczenie 24-godzinnej
pomocy doraźnej i oddział okulistyczny dla dzieci. Obecnie w związku z wycofaniem się z finansowania przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ, świadczenia związane z 24-godzinną pomocą dla dzieci zostają zawieszone. Działać
będą nadal poradnie okulistyczne dla dorosłych i dzieci, a zgromadzony zespół specjalistów nadal będzie wykonywał
zabiegi planowe, lecz tylko komercyjnie.

Oczom na
zdrowie
Z Grzegorzem Bigajem, prezesem Centrum Medycznego Św. Jerzego, rozmawia Merkuriusz

Jak wygląda obecna sytuacja
okulistyki dziecięcej w Wielkopolsce?
Musimy rozgraniczyć dwie kwestie:
możliwość wykonania badań diagnostycznych w poradniach okulistycznych, a osobno pomoc doraźną w przypadkach nagłych
oraz dostępność do specjalistów wykonujących zabiegi planowe. Analizując kolejno
każdy z tych obszarów, można zauważyć,
że obecnie system nie zabezpiecza pełnej
opieki w żadnym z nich. Poradnie okulistyczne w większości przyjmują osoby dorosłe i starsze dzieci, a najmłodsi pacjenci
mają duży problem z dostaniem się do dobrego specjalisty. Taka perspektywa jest niepokojąca szczególnie w odniesieniu do danych, spływających z Ministerstwa Zdrowia
i mówiących jasno, że coraz więcej dzieci
ma poważne wady wzroku, a ich wykrywanie znacznie się opóźnia. Brak dostępności
do wczesnej diagnostyki będzie skutkował
tylko coraz większą liczbą nieleczonych
chorób i wad wzroku. Niestety odbije się
to na kondycji całego społeczeństwa. Dzieci obarczone kłopotami ze wzrokiem mają
problemy w nauce i bywają przez wiele lat
źle ocenianie, co skutecznie może ograniczać ich osiągnięcia w życiu dorosłym.
Drugą kwestią są zabiegi planowe, wykonywane na okulistycznym dziecięcym
oddziale szpitalnym. Trafiają tam dzieci z już zdiagnozowanymi schorzeniami,
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wymagającymi zabiegów okulistycznych.
I o ile można odsunąć w czasie operację zeza
(co wpływa wprawdzie na komfort życia, lecz
nie skutkuje w krótkim czasie utratą wzroku),
to udrażnianie kanalików łzowych powinno
być wykonane w odpowiednim, wskazanym
przez lekarza momencie. W związku z brakiem porozumienia między Centrum Medycznym a Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, zabiegi na okulistycznym
oddziale dla dzieci będą realizowane w oparciu o finansowanie z kieszeni pacjenta. Myślę,
że będzie miało to negatywny wpływ na dostępność do specjalistycznej opieki.
A pomoc doraźna?
Do końca lutego opiekę w nagłych przypadkach zapewniało nasze Centrum. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ wprawdzie zapewnia, że dzieci będą miały opiekę,
ale mając na uwadze doświadczenia wielu rodziców z czasu, gdy po rezygnacji
przez szpital przy ul. Krysiewicza z oddziału okulistyki dziecięcej przez kilka lat o pomoc trzeba było się zwracać do placówek
w Bydgoszczy czy Wrocławiu, obawiam się
powrotu do sytuacji sprzed sierpnia 2010
roku. Miejmy nadzieję, że mimo trudności,
na jakie napotyka się w negocjacjach z płatnikiem, uda się zapobiec sytuacji, że duże
miasto wojewódzkie nie będzie w stanie zapewnić pomocy najmłodszym pacjentom.
Jaka wobec tego jest perspektywa okulistyki dziecięcej w Poznaniu?
Niestety, nie jestem w tej sprawie optymistą. Wygląda na to, że oprócz znacznego ograniczenia dostępności do poradni,

zniknie pomoc doraźna i okulistyczny oddział dla dzieci. I jeśli część pracy poradni
przejmą inne podmioty, niektórzy z rodziców zdecydują się na świadczenia odpłatne
z zakresu diagnostyki. Brak pomocy doraźnej i oddziału będzie bardzo zauważalny.
Jak wpłynie powyższa sytuacja na kondycję przedsiębiorstwa, którym Pan zarządza?
Nie ukrywam, że ostatnie pół roku nie
było łatwe. Szacunki NFZ dotyczące finansowania określały, że z pomocy doraźnej będzie korzystać niemal dwoje dzieci dziennie,
a korzystało – nawet kilkanaścioro. Tak więc
wysokość kontraktu nie pokrywała w żaden sposób potrzeb finansowych zarówno
oddziału okulistyki dziecięcej, jak i pomocy doraźnej. Radziliśmy sobie, zwiększając
znacznie liczbę osób przyjmowanych w poradniach. Obecnie nie będzie takiej możliwości. Już w tej chwili dostępność do naszych specjalistów w poradniach w ramach
kontraktu z NFZ jest ograniczona o blisko
75 procent. Jesteśmy zmuszeni znacznie
ograniczyć wizyty finansowane z budżetu
NFZ i opierać się w większym stopniu na
komercji. Oznacza to jednak, że wielu pacjentów będzie zmuszonych do wyłożenia
środków na leczenie dzieci z własnej kieszeni lub odłożenie leczenia znacznie w czasie.
Już w tej chwili obserwujemy, że duża grupa rodziców decyduje się na wizyty prywatne. Mając na uwadze, że leczenie wzroku
nie ogranicza się do jednej wizyty, obniżyliśmy ceny wizyt w poradni. Obecnie nasze
ceny są jednymi z niższych na rynku.

zygzakiem
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 arszałek Woźniak koordynatorem flagowej
M
inicjatywy
W dniach 27-28 stycznia, w Brukseli odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów UE,
w której uczestniczył Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak. W przeddzień
sesji, grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL)
wiele miejsca poświęciła, ogłoszonej w minionym roku, Strategii Europa 2020 – planowi rozwoju Unii na bieżącą dekadę, powstałej w odpowiedzi na ostatni kryzys gospodarczy. Ten
kluczowy dla obecnego rozwoju UE dokument,
nakreśla konkretne kierunki działań, które należy podjąć, by do 2020 roku osiągnąć wyznaczone cele.
Odpowiedzialność za realizację Strategii
Europa 2020 spoczywa na państwach członkowskich, które opracowują właśnie Krajowe
Programy Reform. Na ich podstawie Komisja
Europejska przygotuje rekomendacje dla każdego państwa, a wiosną tego roku Rada Europejska zadecyduje o kierunkach przyszłej polityki gospodarczej.
Rezygnacja z włączenia poziomu lokalnego w realizację, obowiązującej w latach 20002010, strategii lizbońskiej, uważa się za jeden
z ważniejszych powodów jej niepowodzenia.
Dlatego kluczowym czynnikiem, mającym zapewnić sukces nowej strategii będzie zaangażowanie władz samorządowych w proces jej
wdrażania. Bo to samorządy najlepiej znają

lokalne możliwości oraz potencjał rozwojowy
europejskich regionów i miast.
Marek Woźniak poproszony został o koordynowanie jednej z siedmiu inicjatyw flagowych
Strategii Europa 2020. Inicjatywa pod nazwą „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” ma
upowszechnić dostęp do korzyści płynących ze
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, tak by
osoby ubogie i wykluczone mogły żyć godnie
oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Powierzając to zadanie szefowi polskiej delegacji, grupa EPL wyraziła uznanie dla jego wieloletnich działań na rzecz wspierania rozwoju
ekonomii społecznej, a także walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Marszałek Marek
Woźniak, podjął się monitorowania działań instytucji europejskich i państw członkowskich UE
w zakresie wdrażania planów związanych z walką z ubóstwem, oraz utrzymywania stałego kontaktu z władzami centralnymi w Polsce w trakcie
realizacji Strategii Europa 2020, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się Prezydencji w Radzie UE.
Po zakończeniu obrad grupy EPL odbyło
się również spotkanie członków jej prezydium
z Komisarzem do spraw polityki regionalnej Johannesem Hafnem. Podczas spotkania dyskutowano na temat dotychczasowej europejskiej
polityki spójności, jej realizacji i przyszłości.

Taki mały a V.I.P
W Poznaniu wystartował program „Taki
mały a V.I.P”, współfinansowany z unijnych
funduszy. Dzięki niemu ma zostać opracowany efektywny system współpracy różnych
instytucji przeciwdziałających przemocy wobec dzieci. Uczestniczą w nim m.in. Miasto Poznań, policja, Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, oraz sąd. Łączny budżet projektu to 570
tys. euro, z czego prawie 430 tys. euro stanowią pieniądze z unijnego Programu Wspólnotowego Daphne III. Wdrażanie programu potrwa dwa lata.
W jego realizacji uczestniczą partnerzy z Litwy, Anglii i Szwecji, a jego celem jest wypracowanie procedur pozwalających uniknąć powielania
obowiązków i zapewnienie rodzinom z dziećmi
do lat pięciu wszechstronnego wsparcia.

Celem projektu jest stworzenie systemu efektywnej współpracy różnych instytucji,
w efekcie którego przeciwdziałano by, wspierano, bądź prowadzono działania profilaktyczne
wobec zagrożonych dzieci, bądź takich, które
już doświadczają przemocy i zaniedbania.
Koordynatorka projektu Stella Gołębiewska zwraca uwagę, że w ciągu dwóch lat opracowane mają być procedury współpracy między instytucjami zajmującymi się dziećmi oraz
system monitorowania losów dziecka. Specjaliści pracujący z rodzinami z małymi dziećmi, mają zostać przeszkoleni z metod pracy z rodzinami, w których występuje „ryzyko
krzywdzenia”. W planach jest również opracowanie przewodników i podręczników, zawierających przykłady metod pracy i praktyczne
informacje.

 ztuka to poważna
S
gałąź przemysłu
Unia Europejska może i powinna pomagać
kulturze, bo to część gospodarki warta setki miliardów euro – uważa Marie-Therese Sanchez-Schmid, francuska deputowana (Europejska
Partia Ludowa), autorka sprawozdania na temat
uwalniania potencjału branży twórczej. Deputowana tłumaczy, jakie korzyści mogą płynąć
dla państw z inwestowania w kulturę oraz jakie
zagrożenia stoją przed tym sektorem.
Sprawozdanie to odpowiedź na Zieloną Księgę przygotowaną przez Komisję Europejską. Wskazuje na ekonomiczną i społeczną
wagę tego sektora gospodarki. Pokazuje też,
jakie nowe możliwości daje artystom globalizacja i era cyfrowa.
Jak dowodzi Marie-Therese Sanchez-Schmid, ten sektor jest wart aż 600 mld euro
rocznie. To odpowiada 2,6 proc. unijnego PKB.
Dodaje, że nawet kryzys ekonomiczny nie zaszkodził kulturze.
„To bardzo bogaty i zróżnicowany sektor
z olbrzymim potencjałem, który dziś stanowi
ważną część gospodarki” – wyjaśnia francuska
deputowana. Według niej, sektor ten nie wykorzystał jeszcze wszystkich swoich możliwości. „To wina tego, że jest ciągle ograniczany
przez granice unijnych krajów” – argumentowała Sanchez-Schmid. Dodała, że to dziwne, bo
jest to gałąź przemysłu zwykle bardzo łatwa do
wyeksportowania.
Zwróciła też uwagę, że rolą Unii może być
pomoc w przełamywaniu istniejących barier.
Można to robić na przykład przez takie programy jak MEDIA (zapewnia dofinansowanie
dla sektora audiowizualnego) czy przez inicjatywy Parlamentu Europejskego (nagroda filmowa LUX). „Unia może pomóc na wielu poziomach” – zapewnia Sanchez-Schmid. „Od
mobilności artystów i ich dzieł, do pomocy
w rozpowszechnianiu prac i cyfryzacji dzieł kultury, aż do tworzenia niezbędnych przepisów
dotyczących ochrony praw autorskich w świecie cyfrowym” – wylicza francuska deputowana.
Przestrzegała też przed lekceważeniem kwestii ochrony praw autorskich. „Jeżeli wszystko
jest rozdawane za darmo ci, którzy tworzą, nie
mogą utrzymać się ze swojej pracy. W efekcie
cały sektor po prostu umrze” – ostrzegała Sanchez-Schmid. Ale, według niej, nie można ograniczyć się tylko do ochrony prawnej, trzeba też
myśleć o finansowaniu sztuki. „Bo banki nie ufają artystom” – przyznała deputowana.
Jej zdaniem kultura może skorzystać m.in.
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.
Mają one na celu wyrównywanie różnic w unijnych regionach, a kultura ma, przecież, często
wymiar lokalny.
MAZ
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Poznański
Park
Dla naukowców
Naukowoi młodych,
zdolnych biznesmenów
-Technologiczny
Z profesorem Bogdanem Marcińcem,
Prezesem Fundacji UAM i dyrektorem
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Pawłem Bartoszkiem,
Kierownikiem Projektów Europejskich
PPNT, rozmawia Merkuriusz

Dużo mówi się ostatnio, niestety często tylko fasadowo, o zapóźnionej
gospodarce i działaniach innowacyjnych.
Na tym tle Poznański Park NaukowoTechnologiczny ma swoje osiągnięcia
we wspieraniu procesu komercjalizacji
wyników badań naukowych oraz w stymulowaniu rozwoju technologicznego
Wielkopolski...
Bogdan Marciniec: W ramach obchodów dwudziestolecia Fundacji UAM
i piętnastolecia działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
zorganizowaliśmy międzynarodowe sympozjum, w którym brał udział dyrektor generalny Światowego Stowarzyszenia Parków Naukowo-Technologicznych (IASP)
– Luis Sanz. Podczas sympozjum dyskutowaliśmy nad przyszłością parków na świecie. Oddziaływanie, zarówno na przedsiębiorczość i rozwój ekonomiczny, jak i na
rozprzestrzenianie się współpracy technologicznej uczyniło z nich uznane narzędzia
rozwoju regionalnego. Pierwsze tego typu
koncepcje lokalizacyjne pojawiły się w USA
w połowie lat sześćdziesiątych, a w Europie
Zachodniej dziesięć lat później. Od końca
lat osiemdziesiątych tworzone przez nie
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Prof. Bogdan Marciniec
inkubatory przedsiębiorczości, są coraz powszechniej wykorzystywaną przez władze
publiczne formą pobudzania rozwoju gospodarczego i innowacyjności.
Mieliśmy ostatnio dużo sukcesów, m.in.
nasz InQbator zdobył pozycję najlepszego

na świecie, w swojej grupie.
W ciągu trzech lat zgromadziliśmy ponad czterdzieści
firm. Poza małymi wyjątkami, wszystkie związane są
z przedsiębiorczością akademicką, czyli ze spojrzeniem komercyjnym na wiedzę. W naszym środowisku
brakuje przede wszystkim
laboratoriów dla małych
przedsiębiorstw w zakresie technologii chemicznej i biotechnologii. Stąd
nasz wniosek, jako członka Konsorcjum Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii
(realizującego jeden z czterech projektów finansowanych z Programu Operacyjnego „Innowacyjna
Gospodarka”), stworzenia
Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii, stanowiący istotny element budowanej w Wielkopolsce
regionalnej gospodarki
opartej na wiedzy. Z całą
mocą trzeba powiedzieć, że jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, zarówno na infrastrukturę laboratoryjną, jak
i usługową. Kompleksowa oferta dla sfery
nauki, generującej nowoczesne technologie, wymagające dalszego opracowania

wyposażymy te powierzchnie w meble
biurowe, a laboratoria w meble laboratoryjne i dygestoria. Start nowej firmy, w takim
środowisku jest niezaprzeczalnie łatwiejszy,
gdyż znacząco ograniczy nakłady inwestycyjne w początkowym okresie rozwoju. Ponadto wsparciem będzie również mechanizm finansowy, który regulować będzie
koszty wynajmu. Z każdym rokiem obecności ceny będą rosły, aby przedsiębiorca
przyzwyczajał się do warunków rynkowych,
w których przyjdzie mu funkcjonować po
okresie inkubacji. Poza wymienionym powyżej wyposażeniem stałym, zakupimy
aparaturę laboratoryjną odpowiadającą
potrzebom przedsiębiorców. Przeznaczymy na ten cel 10 mln złotych.
Głównie w jakich strefach będziecie się Państwo poruszać?
Paweł Bartoszek: Koncentrujemy się
na chemii, biotechnologii przemysłowej,
która w rzeczywistości jest technologią
chemiczną, tylko że zamiast chemikaliów,
działają tam mikroby. Chcemy ten zakres
rozszerzyć. No i oczywiście skupiamy się na
informatyce, gdyż budujemy profesjonalną
serwerownię o powierzchni 200 m2, świadczącą usługi z zakresu utrzymania zasobów
informatycznych oraz transmisji danych.
A więc kiedy zakładacie koniec projektu?
Paweł Bartoszek: W połowie 2012
roku wszystko będzie działać. W tej chwili
jest czas na promocję tego projektu. Jeszcze przez pół roku mamy wpływ na to, jaki
typ laboratoriów i aparatury stworzymy,
w związku z tym teraz jest świetny moment,
żeby zgłaszać do nas swoje zapotrzebowanie. Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt mailowy: pb@ppnt.poznan.pl lub
telefoniczny 61-8279-763.
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przed wprowadzeniem na rynek, stano- pejoratywnie, aby zarabiać na własnych bawi istotny element zarówno regionalnej, daniach. Doskonale rozumieją ten problem
jak i krajowej polityki innowacyjności. Ze młodzi ludzie, których dużą aktywność obwzględu na ogromne zainteresowanie ni- serwujemy w Poznańskim Parku Naukowoniejszym projektem Poznański Park Na- Technologicznym.
ukowo-Technologiczny planuje realizację
Zaskakujący jest fakt, że
drugiego etapu, w ramach którego zosta- w Poznaniu brakuje powierzchni
ną włączone kolejne dziedziny nauki takie laboratoryjnej...
jak akustyka, fizyka i ochrona środowiska.
Paweł Bartoszek: Tak, klient, który
Warunkiem powodzenia tego przedsię- do nas przyjechał opowiadał, że zanim do
wzięcia jest otrzymanie dodatkowego do- nas trafił, przemierzył cały Poznań wzdłuż
finansowania z Polskiej Agencji Rozwoju i wszerz.
Przedsiębiorczości.
Odpowiemy na ten rynkowy problem,
W związku z uczestnictwem tworząc środowisko przyjazne innowacjom.
w tym projekcie zespołu naukowców, czy będą
mieli też szanse zdolni,
młodzi ludzie?
Bogdan Marciniec:
Perspektywy dla nich są
szczególnie w kwestii wdrażania rezultatów badań naukowych do produkcji, do
dopieszczenia tych technologii, które ktoś chciałby
kupić, może nawet na całym świecie. Uważam pytania: Co tam produkujecie?
Co będziecie robić? – za
niezrozumiałe. Jeszcze nie
wiemy. W tej chwili przygotowujemy bazę naukową,
a w przyszłości będziemy
robić to, na co będzie zapotrzebowanie w danym
momencie na świecie. Myślę, że będą międzynarodowe kontrakty i współpraca
z światowymi instytutami.
Już teraz możemy poszczycić się nie lada osiągnięcia- Paweł Bartoszek
mi. I tak na przykład: swoją działalność zaczynało
u nas Centrum Badań DNA, które teraz Budujemy jeden z największych, dwukonświetnie zarabia i jest już na giełdzie, gdyż dygnacyjny, nowoczesny budynek laboratona podstawie efektów nowej wiedzy mo- ryjny o powierzchni 4500 m², dysponujący
mentalnie uruchamia się komercja, w do- również powierzchnią biurową, magazybrym tego słowa znaczeniu, a co w świe- nową, salą konferencyjną, salami spotkań,
cie nauki w Polsce traktowane jest ciągle bufetem oraz serwerownią. Dodatkowo

Poznański Park
Naukowo-Technologiczny
Do lipca 2012 roku powstanie największy w Poznaniu kompleks laboratoryjny dla innowacyjnych przedsiębiorstw – Zespół Inkubatorów
Wysokich Technologii. Nowoczesny
budynek o powierzchni 4500 m2
stanowić będzie przyjazne środowisko dla rozwoju nowoczesnych
technologii.
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Od lewej:
Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek,
rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego
Marian Gorynia

Realne
perspektywy
Z profesorem Marianem Gorynią, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, rozmawia Merkuriusz
Obchody III Dni Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu były również związane z rocznicą uzyskania statusu uniwersyteckiego i zmianą nazwy.
Stanowiły też pewne pendant do obchodów 85-lecia Państwa Uczelni...
Celebrowanie uzyskania trzy lata temu
statusu uniwersyteckiego stało się już naszą tradycją. Również i w tym roku, wzorem
lat ubiegłych, przyciągnęliśmy najbardziej
„gorące” nazwiska polskiej ekonomii, biznesu, nauki oraz wielu znamienitych gości. III Dni zainaugurowaliśmy spotkaniem
z doktorem Janem Kulczykiem pod hasłem
„I had a dream – I still do”. Aula przeżyła istne oblężenie. Studenci siedzieli praktycznie
wszędzie, nawet za stołem prezydialnym.
No cóż, nie co dzień odwiedza uczelnię
człowiek, który odniósł tak spektakularny
sukces, a nasi studenci byli bardzo „głodni”
recepty na to, w jaki sposób go osiągnąć.
Doktor Jan Kulczyk, wśród wielu cennych
wskazówek dla osób, które stoją u progu
swej kariery, z naciskiem podkreślał, że najcenniejszym kapitałem, bez którego nie
uda się wystartować, jest wiedza, a Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest najlepszym miejscem, aby tę wiedzę posiąść.
Doktor Jan Kulczyk dołączył także do
grona wybitnych absolwentów, którzy podzielili się swymi doświadczeniami, jak wykorzystać studia dla przyszłej kariery. Do
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udziału w tym spotkaniu zaprosiliśmy też: tytuł doktora honoris causa. Książka – wydr. Andrzeja Byrta, dr. Agenora Gawrzyała, dana nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka
Katarzynę Hołysz, Agnieszkę Kaszkowiak – opisuje życie, osiągnięcia na stanowisku
(Studencki Nobel 2009), dr. Jacka Ksenia, brytyjskiego premiera i późniejsze lata na
Izabelę Kwiatkowską, Ryszarda Nowacz- emeryturze jednego z najwybitniejszych
kiewicza, Marię Pasło-Wiśniewską, Paw- polityków XX wieku. Wstęp do książki napiła Sudoła, Agnieszkę Świergiel i Andrzeja sał profesor Leszek Balcerowicz, a dyskutoWituskiego. Spotkanie poprowadził Jacek wali o niej profesorowie: Stanisław GomułSantorski, tworząc przy okazji, jak się wy- ka, również doktor honoris causa naszej
raził, psychologiczny profil uczelni.
uczelni, Anna Wolff-Powęska z Instytutu
Równocześnie gościliśmy elitę archi- Zachodniego, Bohdan Gruchman – były
tektów polskich, którzy zjechali do uczel- rektor UEP, oraz dr Katarzyna Szarzec.
ni w związku z seminarium z okazji 125-lePo tym spotkaniu w hallu przed Aulą
cia działalności Stowarzyszeń Architektów wszyscy chętni mogli oddać się degustaw Wielkopolsce.
cji wykwintnych smaków herbat podczas
Były wydarzenia dotyczące tea-party pod patronatem Konsula Honohistorii...
rowego Wielkiej Brytanii – Włodzimierza
Odsłoniliśmy tablicę pamiątkową Ada- Walkowiaka.
ma Ballenstaedta, architekta i budowniSkutki kryzysu finansoweczego gmachu głównego, zamieszczoną go były głównym tematem drugiego
na frontonie budynku. Już niebawem ta dnia obchodów, a profesor Marek Belznacząca postać będzie miała doborowe ka przyciągnął tłumy...
towarzystwo, bowiem dzięki inicjatywie
Tak, znów nasza aula została wystawioSpołecznego Komitetu Budowy Pomników na na ciężką próbę pojemności, bowiem
w niszach przed budynkiem „zasiądą” figu- profesor swoim wykładem na temat eury wielkich uczonych naszego uniwersyte- ropejskiego wymiaru globalnego kryzysu,
tu i byłych rektorów: Edwarda Taylora oraz przyciągnął niebywałą wręcz liczbę słuchaZbigniewa Zakrzewskiego.
czy. Niezwykle interesujący był panel dys…była też znacząca publika- kusyjny, w którym udział wzięli: dr Andrzej
cja.
Byrt, prof. Waldemar Frąckowiak, prof. StaPierwszy dzień obchodów zbiegł się nisław Gomułka, dr Jacek Kseń i prof. Maz wydaniem biografii pt. �����������������
„Margaret Thatch- rek Ratajczak.
er. Portret Żelaznej Damy” Johna Blundella.
Wieczorem zaś sympatycy, przyjaciePostać Lady Thatcher jest nam szczególnie le i społeczność uniwersytecka spotkali się
bliska, bowiem w 1996 roku ówczesna Aka- w gościnnej auli Akademii Muzycznej w Podemia Ekonomiczna w Poznaniu nadała jej znaniu na koncercie sopockiej Orkiestry
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Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, kończącym obchody III Dni. Na co
dzień mamy mało okazji do wspólnego celebrowania podniosłych chwil, więc w ten
wyjątkowy wieczór, korzystając z obecności wojewody wielkopolskiego Piotra Florka,
uhonorowaliśmy najbardziej zasłużonych
nauczycieli akademickich odznaczeniami państwowymi. Srebrny Krzyż Zasługi
otrzymali profesorowie: Waldemar Budner,
Agnieszka Niezgoda, Barbara Pogonowska,
Brązowym Krzyżem zaś odznaczony został
dr Krzysztof Szuma. Wręczyliśmy ponadto
medale „Za Zasługi dla UEP” osobom, których wkład w życie uczelni trudno przecenić. Otrzymali je profesorowie: Elżbieta Gołembska, Jan Sobiech, Henry Jolles z ESCP
EAP w Paryżu oraz Przemysław Trawa, wiceprezes Zarządu MTP. Wręczyliśmy również
nagrody Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za najlepsze prace
doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Odebraliśmy też z rąk Wo- we współpracy z trzema renomowanymi
jewody Wielkopolskiego oko- ośrodkami europejskimi oraz ponad 70
licznościowy medal z okazji zbli- zróżnicowanych tematycznie studiów pożającego się jubileuszu 85-lecia. dyplomowych. Wzbogaciliśmy naszą oferGratulacje przekazał również tę dydaktyczną, uruchamiając w ubiegłym
prezes zarządu BCC Marek roku Otwartą Wszechnicę Ekonomiczną
Goliszewski.
„Erga Omnes” oraz nasze najnowsze „dziecNa zakończenie chciałbym ko” – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy.
dodać kilka słów refleksji. W lip- W ubiegłym roku uzyskaliśmy również stacu odbędzie się Światowy Kon- tus Akredytowanego Centrum Egzaminagres Biznesu IMDA 2011, który cyjnego EBC*L. Nabór na ten kurs właśnie
jeszcze przed nami żadna pol- ruszył i cieszy się bardzo dużym zaintereska uczelnia nie organizowa- sowaniem. Słyniemy w Poznaniu z bardzo
ła. W ubiegłym roku uzyskaliśmy prawo „wyśrubowanego” poziomu nauki języków
do organizacji Global Finance Conferen- obcych, oferując najlepszym studentom
ce. Oferujemy swoim studentom kształce- możliwość przystąpienia do egzaminów
nie na pięciu wydziałach – a one wszyst- na międzynarodowe certyfikaty znajokie posiadają uprawnienia habilitacyjne mości języków obcych. Nasi pracownicy
– w ramach jedenastu kierunków studiów, naukowi piastują kluczowe funkcje w pańw tym unikatowych w skali kraju kierun- stwie, zasiadają w najbardziej prestiżoków: międzynarodowe stosunki gospo- wych gremiach i wspierają jako eksperci
darcze oraz gospodarka turystyczna oraz kręgi rządowe. Uczelnia wygrywa wielkie
realizowanego wspólnie z Politechniką unijne projekty, jak np. „Kadry dla GospoPoznańską oraz Uniwersytetem im. Ada- darki” czy „Leonardo da Vinci”.
ma Mickiewicza w Poznaniu międzyuczelPrzed nami – coraz bardziej realna pernianym kierunkiem: techniczne zastoso- spektywa rozpoczęcia budowy nowoczewania Internetu. Ubiegamy się o zgodę snego obiektu dydaktycznego pod nazwą
resortu na uruchomienie dwóch nowych Centrum Edukacyjne Usług Elektroniczkierunków: ekonofizyki (we współpra- nych. Zatem z nadzieją patrzę na szanse
cy z UAM) i realizowanego także wspól- poprawy warunków lokalowych Uczelni.
nie z UAM kierunku prawno-ekonomiczNie starczyłoby łamów tej gazety, aby
nego. Studenci mają do wyboru studia wymienić wszystkie dokonania, którymi
pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia chciałbym się pochwalić przy okazji nasze– w trybie stacjonarnym i niestacjonar- go święta, ale zostawmy materiał na dalsze
nym, prestiżowe studia MBA realizowane wydania. 
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skończona. Firma dostała wszelkie możliwe nagrody m.in. za najlepszy projekt i finansowanie. Europejski Bank Inwestycyjny
udzielił nam kredytu, którego do tej pory
nikt mi nie udzielił, mianowicie półtora miliarda euro. To wszystko było możliwe, bo
byliśmy do bólu konsekwentni.
Wyobraźnia to ważna zaleta. Przypominam sobie, jak w roku 1992 przyjechał do
Poznania szef koncernu Volkswagen wraz
z doktorem Ferdynandem Piechem, który
jest wnukiem Ferdynanda Porsche. Dzisiaj
ta rodzina jest właścicielem Volkswagena.
Jako poznaniak nie z urodzenia, ale duszą,
postanowiłem przedstawić im fantastyczną fabrykę samochodów dostawczych i terenowych w Antoninku. Przekonywałem,
że będzie to miejsce, z którego będą zdobywali centralną Europę. Nie muszę Państwu mówić, jakie mieli miny, gdy przywiozłem tam architektów, a oni zobaczyli 30-50
dziadków z młotkami. Nigdy nie zapomnę
słów, które wtedy usłyszałem. Pogratulowa-

Świat jak
na dłoni
Notatki ze spotkania z doktorem Janem Kulczykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Naszą wyobraźnią, determinacją i wiedzą kształtujemy nowy ład i nowe spojrzenie na świat. Pozwólcie Państwo, że
opowiem Wam o pięciu cechach, moim
zdaniem niezbędnych, by myśleć o optymistycznej przyszłości.
Pierwsza, którą uważam za ogromnie
ważną, to przede wszystkim brak kompleksów. Miałem przyjemność i zaszczyt być
zaproszonym przez generała Jesse’ego Jamesa do Białego Domu. Przeżycie ogromne dla każdego. Wydawało mi się, że ten
Biały Dom mnie powali, ale podjechałem,
zobaczyłem, i uwierzcie Państwo, że nasze
Czerniejewo pod Poznaniem wygląda zdecydowanie lepiej. Moim zdaniem, to jeden
z najmniej reprezentacyjnych budynków
głowy państwa na świecie. Zapytano mnie,
czy chciałbym zobaczyć centrum zarządzania, które znajduje się pod Białym Domem.
Oczywiście, chciałem. Zjechaliśmy na dół,
oddałem wszystkie telefony. Nie wiem, czy
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Państwo oglądaliście serial z bohaterem
Jackiem Bauerem „24 godziny”. Ten agent
pojawiał się często w centrum dowodzenia pod Białym Domem. W serialu wszystko
wyglądało trzy razy lepiej. W centrum, jeśli
się patrzy na wszystkie monitory, widzi się
świat, który jest jak na dłoni – świat, który
jest właściwie stąd zarządzany. Gdy spojrzałem na to, co otacza monitory, to doszedłem do wniosku, że nie trzeba mieć Kremla, żeby być wielkim. I myślę, że niezwykle
ważna jest skromność na zewnątrz, a siła
wewnątrz.
Drugą istotną cechą jest konsekwencja. Pamiętam rok 1994. Jedliśmy kolację z prezesem Patalasem. Doszliśmy do
wniosku, że jeśli Poznań nie będzie miał
właściwego połączenia drogowego z Europą, zawsze będziemy mieli wszędzie daleko. I tak zaczęła się nasza przygoda z autostradą. Minęło dobrych parę lat, zanim
pozwolono nam budować. Dziś śmiało
mogę stwierdzić, że budujemy najszybciej na świecie i względnie tanio, a przede
wszystkim dotrzymujemy terminów. Na
Euro 2012 jedynie nasza autostrada będzie

no mi wyobraźni i pomysłu! Dzisiaj pracuje
tam sześć tysięcy ludzi, produkuje 150 tysięcy samochodów rocznie. Jest to największy pracodawca w Wielkopolsce. Jednak nic
nie pomoże, jeśli nie będzie się miało dobrej
opinii w swoim środowisku. To wszystko razem składa się na czwartą cechę.
Przypomina mi się też taka historia,
kiedy spotyka się dwóch kolegów na ulicy
i jeden mówi do drugiego:
Słuchaj, ja wiem, że ty masz małe dzieci.
No mam.
Mam świetny pomysł na prezent, który
możesz im kupić.
Jaki?
Słonia!
Zwariowałeś?!
Słoń wcale nie jest taki duży, mało je.
Miły, sympatyczny, bawi się z dziećmi, oczka
ma takie śliczne, śmiejące, a przede wszystkim trąbę trzyma w górze. Wiesz… szczęście
przynosi. Tylko trzy tysiące dolarów. Kupisz?
No nie wiem.
Nie będziesz żałował. Dzieciom się
spodoba. Będzie niespodzianka!
No dobrze... wezmę, przekonałeś mnie.

zestrzelili japoński samolot, który
podobno naruszył ich przestrzeń
powietrzną. Powiedziałem wtedy, że
zaraz nas gdzieś wystrzelą. Zupełnie
serio bałem się, jak się to skończy.
Chwilę trwało, zanim tłumacz przełożył słowa toastu i nagle wszyscy
obecni tam Koreańczycy skoczyli na
równe nogi i Wałęsa otrzymał owacje na stojąco przez piętnaście minut. Gratulowano nam takiego prezydenta, mówiąc, że Polska musi być
z tego powodu dumna i szczęśliwa.
Kiedy już byliśmy sami z prezydentem, padły słowa: „Panie prezydencie, chyba Pan przesadził... Tak nie
wypada, mimo wszystko są to dwa
samodzielne kraje i nie można z tym
igrać...”. On spojrzał na nas i powiedział: „Co wy z tą Koreą? Mamy tutaj
przecież coś do załatwienia”. Proszę sobie
wyobrazić, na następny dzień otwieramy
gazetę, a na pierwszej stronie ogromny
portret Wałęsy i pochwały, jaki to wspaniały przywódca, mądry człowiek, co to potrafi
przewidzieć przyszłość i wie, jak przyszłość
powinna wyglądać. Następnie, jak wsiedliśmy do samochodów, czekał na nas tłum
wiwatujących ludzi. Jak podczas obchodów 1 Maja. Wjechaliśmy do fabryki. Przy
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Spotykają się po dwóch tygodniach i ten,
który kupił, mówi do drugiego:
Słuchaj, ja cię zamorduję, jaki on mały!
To wielka bestia! Ile żre! Nie ma oczek tylko
gały, raczej kaprawe. Z dziećmi się nie bawi,
trąby też nie trzyma w górze i szczęścia nie
przynosi!
A ten na to:
No wiesz, z takim nastawieniem, to ty
tego słonia nie sprzedasz!!!
Wynika z tego piąta cecha – nie należy
wierzyć we wszystko, co ktoś mówi.
W 1994 roku towarzyszyłem naszemu
prezydentowi Wałęsie w Seulu. Wieczorem
była wystawna kolacja, jak zwykle przy takich okazjach, trochę ciężka atmosfera. Na
koniec były oczywiście toasty. Prezydent
Korei mówił pierwszy, Wałęsa jako drugi,
jak zwykle miał przygotowaną wypowiedź
i zerkał na nią od czasu do czasu, dziwiąc
się, temu, co czyta. Kiedy wreszcie skończył,
spojrzał na wszystkich i powiedział: „A teraz
proszę Państwa muszę dodać parę słów od
siebie. Chciałbym wznieść toast za połączenie Korei w duchu demokracji!”.
Zdziwienie nasze było ogromne. Obok
mnie siedział profesor Skubiszewski, który
był ministrem spraw zagranicznych. Spojrzałem na niego, jak reaguje... wszystko to
działo się zaraz po tym, jak Koreańczycy

bramie stał może 80-letni mężczyzna i tak
się ukłonił Wałęsie, że na sam widok pomyślałem, że mi dysk wypadnie. Wizyta mogłaby się skończyć zupełnie inaczej...
Najważniejszy jest więc pomysł na życie, na odnalezienie siebie w tym zagmatwanym świecie. Odpowiedź na pytania:
Dokąd? Z kim? I dlaczego? 
notowała M. Zdancewicz
fot. udostępnił Uniwersytet Ekonomiczny

R E K L A M A

laserowy lifting twarzy
z kwasem hialuronowym

fotodepilacja IPL+RF
trwałe usuwanie owłosienia

fotoodmładzanie
odchudzanie ultradźwiękami
KING CROSS MARCELIN
salon vis a vis prawego wejścia do Reala
otwarty 7 dni w tygodniu

TEL. 61 866 77 18
www.happyspa.pl

SALON
REKOMENDOWANY
PRZEZ
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Światowa Organizacja Własności Intelektualnej na wniosek Urzędu Patentowego RP wyróżniła UAM Medalem WIPO Award For Creativity za
największą liczbę prac naukowych zgłoszonych we wszystkich edycjach konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską,
studencką oraz plakat na temat własności przemysłowej...

Patenty drogą do rozwoju
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Z profesor Aurelią Nowicką
z Wydziału Prawa i Administracji UAM rozmawia Mariola Zdancewicz
Jak wygląda droga do patentu?
Najpierw warto powiedzieć, czym jest patent. Jest
prawem wyłącznym chroniącym wynalazki, które muszą
być nowe, cechować się poziomem wynalazczym oraz
nadawać się do przemysłowego stosowania. Przepisy
obowiązującej u nas ustawy – prawo własności przemysłowej z 2000 roku nie mówią expressis verbis o wynalazku jako rozwiązaniu o charakterze technicznym, ale
powszechnie przyjmuje się, że tak powinno być i jest to
wyróżnik w stosunku do innych przedmiotów własności
intelektualnej, jak choćby utworu muzycznego, będącego przedmiotem prawa autorskiego. Udzielenie patentu na wynalazek oznacza wyłączność prawną, czyli monopol na korzystanie z wynalazku w sposób zarobkowy
lub zawodowy, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi np. stosowania do celów badawczych czy nauczania.
Wyłączność trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia
patentowego.
Z uwagi na to, że patent ma charakter terytorialny,
patent obowiązujący w Polsce podlega naszemu prawu,
a np. na terytorium RFN – prawu niemieckiemu.
W państwach europejskich są dwie drogi uzyskania
patentu. Być może powstanie wkrótce trzecia, którą uważam za niekorzystną dla nas (o tym za chwilę). Pierwszy
tryb, zwany krajowym, polega na tym, że patentu udziela urząd patentowy danego państwa (u nas jest to Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej), a patent taki obowiązuje tylko na polskim terytorium. Drugi tryb to uzyskanie tzw. patentu europejskiego, udzielanego przez
Europejski Urząd Patentowy w Monachium na podstawie Konwencji z 1973 roku. Obecnie do Konwencji należy
38 państw europejskich, w tym 27 państw Unii Europejskiej, a więc i Polska – od 1 marca 2004 roku. O uzyskanie patentu w tym trybie mogą się ubiegać podmioty
z całego świata, lecz jest on udzielany tylko na terytoria tych państw, które należą do Konwencji, przy czym
wybór tych państw należy do zgłaszającego. Trzeba zaznaczyć, że patent europejski nie jest instrumentem Unii
Europejskiej.
Przystąpienie Polski do Konwencji ma ten skutek, że
patenty europejskie są udzielane przez Urząd w Monachium także na terytorium Polski. Od 2004 r. polski Urząd
Patentowy przestał być jedyną instytucją przyznającą wyłączność patentową w Polsce. Zarówno podmioty polskie,
jak i zagraniczne mogą się ubiegać o patent w Polsce albo
w trybie krajowym, albo w trybie konwencyjnym. Obecnie podmioty zagraniczne uzyskują ochronę patentową
w Polsce głównie na podstawie patentów europejskich.
Jednakże warunkiem ich skuteczności jest dostarczenie
do polskiego urzędu tłumaczeń opisów patentowych na
język polski.
Trzecia droga wiąże się z patentem Unii Europejskiej.
Ta inicjatywa (poprzednio określana mianem patentu
wspólnotowego), podejmowana od 1975 roku, po raz kolejny poniosła fiasko w grudniu ubiegłego roku. Przeszkodą okazały się względy językowe. Chodzi o język, w którym miały być publikowane opisy patentowe (czy choćby
tylko zastrzeżenia patentowe, a więc ta część opisu, która określa istotę wynalazku i zakres ochrony). Instytucje

Z profesorem Jackiem Gulińskim, prorektorem ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką, rozmawia
Mariola Zdancewicz
Jako jedyna uczelnia nietechniczna UAM znalazł się w pierwszej piętnastce uczelni zgłaszającej
najwięcej patentów (od 2005
do 2009 r. zgłosiła ich 53). Jaki wydział przoduje? Czy to
dużo, czy mało w stosunku do innych uczelni w kraju i za
granicą?
Rzeczywiście, uważamy to za sukces, szczególnie, że
w ciągu ostatnich lat przybyło zgłoszeń patentowych i samych patentów. Uniwersytet, pomimo że jest uczelnią o profilu ogólnym – humanistycznym, społecznym i tylko trochę
technicznym, to jednak też jest miejscem, gdzie powinny powstawać i powstają rozwiązania, które trzeba chronić. W tym
jest również know-how, czyli wiedza o tym, jak przygotować
pewną procedurę, metodologię, czasami prototypy, które nie
do końca są strzeżone. Nasze dobre wyniki to przede wszystkim kwestia dużej aktywności pracowników Wydziału Chemii,
bo ten wydział w 85-90 procentach jest wytwórcą zgłoszeń
patentowych, potem innych wydziałów: Wydziału Fizyki, Wydziału Biologii oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Dużą zasługę ma w tym też uniwersytecki rzecznik
patentowy. Sukces ten wynika również z tego, że zdobyliśmy
projekty europejskie, które wspierają patentowanie zarówno
w kraju, jak i za granicą. Tych projektów jest sześć. W tej chwili
toczą się one na naszej uczelni, a ich wynikiem, mamy nadzieję, będzie jeszcze większa liczba zgłoszeń patentowych.
Oczywiście, w rywalizacji z politechnikami nie mamy, mówiąc szczerze, szans, bo u nich patent jest jednym z najistotniejszych rezultatów prac badawczych, ale najważniejsze jest
to, że na skutek tych działań powstają nowe licencje i jest to
nasz wkład w gospodarkę kraju.
Czy te 53 patenty to dużo czy mało w stosunku
do innych uczelni?
W kraju to jest tylko trochę więcej od innych. W stosunku do Europy Zachodniej to już dziesiątki razy mniej, podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do amerykańskich
czy azjatyckich szkół wyższych. Bądźmy szczerzy, na tym tle
Polska wygląda bardzo blado. Nie dotyczy to tylko Polski,
ale tej części Europy, którą nazywamy Europą Środkową czy
Wschodnią.
Politechnika Wrocławska jest w krajowych rankingach niekwestionowanym liderem wynalazczości – na

unijne zaproponowały jeden z trzech języków: angielski, niemiecki albo francuski, a więc jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego. Nie zgodziły się na to m.in.
takie państwa członkowskie, jak Hiszpania i Włochy.
Dlaczego?
Bynajmniej nie jest to tylko kwestia prestiżu. To sprawa
o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego
danego państwa. Za patentami idzie cała machina napędowa – nowe technologie, towary, produkowanie dóbr, a nie
tylko handlowanie cudzymi produktami. W ten sposób tworzy
się postęp techniczny. Na tych rozwiązaniach będą pracować
inni, na tej bazie powstaną kolejne innowacje. Opisy patentowe właśnie po to są, aby udostępniać wiedzę techniczną. Powinni je czytać także studenci, szczególnie ci kształcący się na
przyszłych inżynierów, bo są one najlepszymi podręcznikami,
zawierają najnowszą wiedzę techniczną. Mamy skłonność do

fot. Maciej Męczyński – Życie Uniwersyteckie

Patenty drogą do rozwoju

tego żeby nie przywiązywać wagi do poszanowania własnego języka.
Zgadzamy się mówić, czytać, pisać w językach obcych, ale tu właśnie
jest sedno sprawy, ponieważ to bezpośrednio wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej przez wszystkich aktywnych na terytorium Polski, zwłaszcza przez polskie firmy. W ostatecznym rachunku
przekłada się to na liczbę zgłoszeń i patentów. Dla przykładu podam
dane statystyczne Europejskiego Urzędu Patentowego za 2009 rok:
spośród 134 542 europejskich zgłoszeń patentowych podmioty z RFN
dokonały ich 25 107, a podmioty z Polski – 173. W tym samym roku
udzielono 51 969 patentów europejskich, z czego – 11 384 na rzecz
podmiotów z RFN i 33 na rzecz podmiotów z Polski. O jakiej konkurencji i symetrii w ochronie patentowej może być mowa przy takich
różnicach? Liczby są bezwzględne.
Z czego to wynika?
Przyczyny są złożone. Najogólniej, gospodarka oparta o małe
i średnie przedsiębiorstwa nie jest w stanie absorbować wysokich

nauka

505 zgłoszeń patentowych zatwierdzono 292, druga z kolei
Politechnika Warszawska ma ich aż o 1/3 mniej. Jakie są przyczyny takich różnic?
Myślę, że Politechnika Wrocławska zawsze była bardziej nastawiona na relacje z gospodarką, chociaż trzeba przyznać, że Politechnika Warszawska swoim potencjałem naukowym w rankingach
wyprzedza Politechnikę Wrocławską. Mówię tu o liczbie studentów,
uczonych, gości i pieniędzy zdobytych na badania. Gdyby jednak
porównać Politechnikę Wrocławską z uczelniami technicznymi podobnej wielkości gdziekolwiek na zachód od Odry, to musiałaby się
ona poczuć niezbyt komfortowo, ponieważ na pewno nie byłoby
to, przepraszam, żadne znaczące osiągnięcie.
Jak buduje się na uczelni własność intelektualną?
Widzę to dosyć szeroko. Własność intelektualna uczelni to tak
naprawdę jej największy skarb. Dzielimy się nią, nie do końca mogąc ją określić i chronić, a robimy to chociażby poprzez publikacje. Powstaje więc pewien dylemat – publikujemy czy patentujemy.
Ochrona własności intelektualnej generowanej na uczelni powinna być jednoznacznie uregulowana. Jest to istotna sprawa. Coraz
więcej osób ma tę świadomość, że wyniki badań, które rodzą przesłanki zastosowań, trzeba zabezpieczyć i opatentować. Natomiast
z drugiej strony, mamy pęd do publikowania nowości, gdyż to się
liczy w dorobku naukowym. Po długich konsultacjach, wynajmując fachowców z najwyższej półki, opracowujemy regulamin, który będzie przestrzegany przez wszystkich i będzie
miał również za zadanie chronić własność intelektualną
tworzoną na naszej uczelni. Mam nadzieję, że do końca
roku akademickiego uda się nam przedstawić go senatowi uczelni i senat go przyjmie.
Czy wykształceni menedżerzy będą się zajmować kulturą patentową? Myślę tutaj o kształceniu
menedżerów dzięki funduszom z UE.
Jest to jeden z projektów ukierunkowany na poszukiwanie wśród młodych naukowców menedżerów zespołów badawczych i faktycznie takie studia podyplomowe są na UAM prowadzone. W tej chwili badania to nie tylko pasja i wizja, ale przede
wszystkim warsztat, organizacja, logistyka, pieniądze, zarządzanie
zespołem ludzkim i zabezpieczenie własności intelektualnej.
Na ile ważne jest wspieranie przez uczelnię studenckiego ruchu naukowego, w ramach którego powstaje wiele
innowacyjnych pomysłów i kształcą się charaktery młodych
wynalazców?
Koła naukowe rzeczywiście powinny być też jednym z takich
elementów. Czy tak jest? Czasami tak, czasami nie. Często w zależności od ich aktywności i relacji z pracownikami – albo są pozostawieni samym sobie, albo są pod dużą kontrolą pracowników
naukowych. Praktycznie biorąc, nie można powiedzieć, że model
jest idealny, ale to niewątpliwie ważny punkt na uniwersyteckiej
mapie.

technologii. W Polsce nie ma wielu dużych fabryk, takich jak kiedyś prężnie działający Cegielski czy stocznie, które byłyby w stanie wykorzystywać innowacyjne rozwiązania. Powinny więc powstawać fabryki, wówczas to, co stworzyli naukowcy z uniwersytetu czy politechniki mogłoby
być wykorzystane w praktyce. Jeśli nie ma takiej możliwości, to także nie
ma bodźców do tworzenia innowacji. Wynalazków nie tworzy się „do
szuflady”, lecz w celu ich gospodarczego wykorzystania.
Wspomniała Pani, że w razie przyjęcia zaproponowanych
w ubiegłym roku rozwiązań dotyczących systemu językowego patentów unijnych nasi przedsiębiorcy i studenci byliby w gorszej sytuacji niż np. w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech…
Tak, bo język patentów to język techniczny, a nie potoczny. Tworzy
się nowa terminologia, a w tym wypadku każdy wyraz jest niezmiernie
ważny, choćby po to, by określić zakres przedmiotowy patentu, czyli
ustalić, co jest objęte wyłącznością, tak aby nie narazić się na zarzut naruszenia patentu i bardzo surową odpowiedzialność z tego tytułu. To są
informacje o nowoczesnych rozwiązaniach, więc niesprawiedliwe jest,
że część ma bonus w postaci możliwości czytania wszystkich tych dokumentów we własnym języku. W ten sposób ogranicza się Polakom
dostęp do wiedzy, a nasi przedsiębiorcy zostają postawieni
w pozycji o wiele słabszej, bo nie mają możliwości zapoznania się w ojczystym języku z tym, co w Polsce podlega ochronie. Musieliby ponosić wysokie
koszty tłumaczeń i ryzyko ich niedokładności.
Jest to szczególnie ważne dla potencjalnych adresatów zarzutów o naruszenie patentu, tym bardziej że dostrzeżono także w Unii
Europejskiej fakt wytaczania powództw rzekomym naruszycielom, które służyły jedynie
do walki konkurencyjnej. Zanim rzekomy naruszyciel udowodni swoje racje, może zostać
finansowo zniszczony. Powtórzę, że we wspomnianym systemie patentów europejskich obowiązek ich przetłumaczenia (i koszty tłumaczenia) ciążą
na podmiotach, na których rzecz zostały one udzielone. Jeśli
w ciągu trzech miesięcy nie przedłożą tłumaczenia w polskim Urzędzie
Patentowym, patent europejski będzie w Polsce nieważny.
Wróćmy jeszcze do sytuacji z grudnia…
Deklaruje się różne zasady solidarności i zrównoważonego rozwoju, a tymczasem nas próbuje się postawić w pozycji znacznie trudniejszej, a my się na to godzimy. Mówiło się, że dołączymy do Hiszpanii i do
innych państw, które zanegowały ten projekt. Zmartwiła mnie decyzja
polskiej strony, która akceptuje tzw. wzmocnioną współpracę. Jest to
instytucja uregulowana w traktatach unijnych, tworząca grupę państw,
które zgłoszą do niej akces, a w omawianym przypadku celem jest powstanie jednolitej ochrony patentowej w tych państwach. Inicjatywa
ta pojawiła się po tym, jak upadła wspomniana propozycja systemu językowego dla patentu unijnego, a wraz z nią – idea stworzenia takiego
patentu. Inicjatywę wzmocnionej współpracy, a zwłaszcza nasz udział
w niej oceniam krytycznie. Doprowadzi on do podziałów na unijnym
rynku, a w Polsce – do znacznego wzrostu liczby patentów chroniących
zagraniczne wynalazki. Coraz silniejsza blokada patentowa jest wysoce
niekorzystna dla naszej gospodarki, przy uwzględnieniu stanu jej innowacyjności, o którym świadczy choćby przytoczone wyżej porównanie
liczby patentów europejskich udzielonych na rzecz podmiotów z Polski
i z RFN. Zarówno samo ustanowienie wzmocnionej współpracy, jak i jej
kształt, zwłaszcza w kwestiach językowych, nie są jednak jeszcze przesądzone. Należy oczekiwać na wyniki dalszych negocjacji w Radzie Unii
Europejskiej.
W jaki sposób chronić własność intelektualną i komu należą się fundusze za publikację będącą efektem pracy naukowej na
UAM?
Powinny zostać stworzone mechanizmy, które pozwolą pobudzać
twórczość i innowacyjność. Uczelnia płaci wynagrodzenie pracownikom,
więc powinna mieć określone prawa do owoców ich pracy. Publikacje
zaś to aspekt prawa autorskiego i tutaj rozwiązania są raczej korzystne
dla twórców.
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NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA

Koncertowa
wiosna w Blue Note
rozkwita feerią rozmaitych muzycznych barw. Z bogatego repertuaru poznańskiego klubu
jazzowego wybraliśmy dla Państwa
kilka perełek. Tą najjaśniejszą będzie bezsprzecznie koncert Jamesa
Cartera, odbywający się z okazji jubileuszu 13-lecia klubu (19.03.). Ten
wirtuoz saksofonu i klarnetu, w światowych rankingach, uznawany jest za
najlepszego saksofonistę jazzowego.
I nie ma się co dziwić – Carter jest, bowiem liderem autorskich projektów,
autorem wielu wysoko cenionych
płyt, oraz współpracownikiem gwiazd,
m.in.: Wyntona Marsalisa, Charles Mingus Big Band, Arethy
Franklin, Sonny’ego Rollinsa, Davida Murray’a, Art Ensemble
of Chicago czy słynnej sopranistki Kathleen Battle. Carter
ma też w karierze
epizod aktorski –
w filmie Roberta Altmana Kansas City zagrał legendarnego
saksofonistę Bena
Webstera.
W marcowym
repertuarze Blue
Note znalazły się
także dwie bardzo egzotyczne propozycje
wprost z Kraju Kwitnącej Wiśni. 10.03. warto wybrać się do klubu na jedyny w Polsce
koncert mistrza gry na shamisenie. Poza
tym tradycyjnym instrumentem z epoki
samurajów, usłyszymy także dźwięki shakuhashi – fletu bambusowego oraz taiko
– japońskiej perkusji. Keisho Ohno tworzy
1.03.2011 r., wtorek, godz. 20.00
JEMBE FOLA
wieczór z bębnami

własny, oryginalny styl, łączący tradycyjne dźwięki
japońskie z rockiem, jazzem i muzyką elektroniczną. Natomiast kilka dni wcześniej 6.03. na oryginalny mix jazzu z post-rockiem zaprasza inne japońskie
trio – Mouse on the Keys. Artyści, posługując się
perkusją, dwoma keyboardami oraz wizualizacjami,
każde miejsce potrafią przekształcić w swego rodzaju wirtualne Tokio.
Niesamowicie zapowiada się także wieczór 12.03;
na scenie Blue Note wystąpi wówczas formacja Kroke – zespół czerpiący inspiracje z muzycznych tradycji Żydów sefardyjskich, Cyganów
bałkańskich, Orientu oraz klasyki i jazzu. Muzycy mają
na swoim koncie
ścieżkę dźwiękową do „Listy
Schindlera” Stevena Spielberga. Tym razem zaprosili
do współpracy wokalistkę Maję Sikorowską – pół Polkę, pół
Greczynkę (córkę Andrzeja Sikorowskiego – lidera Pod Budą),
z którą nagrali wydaną właśnie płytę „Avra”, zawierającą najpiękniejsze greckie pieśni.
Swój nowy album promować będzie także w marcu, Meagre Quartet – młoda, poznańska formacja, laureaci ubiegłorocznego konkursu Jazz Juniors. Ich debiutancki album
„Mushroom Mousse” zawiera potężną dawkę fusion-jazzu
z elementami funky, swingu i free-jazzu. Taki
zapewne będzie i sam koncert.
Początki marca w tym roku to – oczywiście
– Dzień Kobiet, ale także Podkoziołek. Łącząc
obie te okazje klub Blue Note zaprasza 7.03. na
wieńczący karnawał, dedykowany szczególnie
Paniom wieczór “W swingowym kolorze Blue”
w wykonaniu Big Stan Band – big bandu pod
dyr. Stanisława Gruszki. Zwolennikom bardziej
aktywnej formy żegnania karnawału polecamy natomiast ostatkową imprezę taneczną,
która się odbędzie w sobotę, 5.03.

12.03.2010 r., sobota, godz. 20.00
KROKE & MAJA SIKOROWSKA

20.03.2011 r., niedziela, godz. 20.00
YOGI LANG BAND

13.03.2011 r., niedziela, godz. 20.00
JELONEK

22.03.2011 r., wtorek, godz. 20.00
KLUbowe Spotkania KAbaretowe

15.03.2011 r., wtorek, godz. 20.00
MEAGRE QUARTET

25.03.2011 r., piątek, godz. 20.00
RENATA PRZEMYK

6.03.2011r., niedziela, godz. 19.00
MOUSE ON THE KEYS (Japonia)

18.03.2011 r., piątek, godz. 20.00
ZLOT FANÓW U2

27.03.2011 r., niedziela, godz. 19.00
SOUAD ASLA PROJECT (Algieria)

7.03.2011 r., poniedziałek, godz. 20.00
BIG STAN BAND

19.03.2011 r., sobota, godz. 20.30
Jazz Top w Blue Note – koncert jubileuszowy – 13 lat klubu!!!
JAMES CARTER ORGAN TRIO (USA)

29.03.2011 r., wtorek, godz. 20.00
PROSTO Z CHILE
support – Polaroids

5.03.2011 r., sobota,
godz. 18 – The WATCH plays Genesis,
support: LEAP DAY (Holland)
godz. 21 – TANECZNY PODKOZIOŁEK

10.03.2010 r., czwartek, godz. 19.00
KEISHO OHNO (Japonia)
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marzec

30.03.2011 r., środa, godz. 20.00
FISH

muzyka

Jestem wodzirejem
humoru…
Z Aloszą Awdiejewem, bardem i gawędziarzem, profesorem Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawia Dominik
Górny
Przekonuje Pan, że „warto zaczynać nowe życie, ale dopiero od jutra”.
Tak, ponieważ to, co najlepsze i najciekawsze, może nas spotkać właśnie jutro.
Z tego też względu, jeśli pragniemy być
szczęśliwi, powinniśmy codziennie odradzać się do nowego życia – tak jak piosenka, która niesie w sobie nie tylko nadzieję
i radość, ale też i rozpacz, dzięki czemu jest
autentyczna; pokazuje, że jedynie poprzez
zmierzenie się z różnymi emocjami, stajemy się bardziej świadomi swojego życia.
A czym jest ta świadomość? Niczym innym
jak umiejętnością podchodzenia do wielu
codziennych spraw z dystansem…
…o którym często opowiadają
Pana piosenki.
Słusznie Pan to zauważył i zapewniam,
że ten dystans jest obecny również w moim
podejściu do wykonywania i zrozumienia treści tych piosenek. Poziom poetycki
utworów jest może czasem naiwny, jednak
ujmuje mnie ich atmosfera – to właśnie ona,
w swojej pozornej naiwności, jest prawdziwa. Większość ludzi, którzy przychodzą na
moje koncerty są „po złej stronie sześćdziesiątki” i rozumieją mnie, bo w piosenkach
opowiadam o ważnym kawałku ich życia.
Po koncercie często dziękują, że przypomniałem piosenkę, którą niegdyś śpiewały ich babcie i dziadkowie. I to jest to najlepsze, co mnie spotyka. Odradzam pamięć
o tym, co było dla nich ważne, przeżycia,

które mimo różnych cech naszego charak- – otóż – człowiek „prosty” potrafi myśleć jeteru, okazują się wspólne…
dynie „kwadratami” – stereotypami, zaś inte…niczym „śmiech, który jest ligent „wyskakuje” ze schematycznego systefurtką otwierającą najlepsze strony mu myślenia. Na gruncie nauki świetnie to
osobowości”…
oddaje matematyka. Kiedy rozwiązuje się ja… śmiech jest zazwyczaj spontaniczny kieś zadanie, do wyniku można dojść tylko
i naturalny. Z naturalnością zaś kojarzy mi wtedy, kiedy porzuci się wcześniej ustalony
się jeszcze inna cecha – uczciwość, czyli har- model. Na takim też „wyskoczeniu” z systemonia między własnym sumieniem a oto- mu polega dobry humor, który nie zawsze
czeniem. Bardzo lubię arystokratów i dżen- musi być śmieszny. Czasem wystarczy, że
telmenów ducha, a jednocześnie boli mnie, jest elegancki. Jerzy Lec mawiał, że „karłom
iż istnieją ludzie, którzy robią różne pod- trzeba nisko się kłaniać”, ujmując w ten synłości, zdając i nie zdając sobie z tego spra- tetyczny sposób świat ludzi, którzy muszą się
wy. Nie wiem, czy wynika to z tego, iż są kłaniać tym, którym kłaniać się nie powinno.
za mało rozwinięci emocjonalnie, czy po Umiejętność łączenia dwóch przeciwstawprostu nie potrafią rozróżniać dobra od zła. nych rzeczywistości jest siłą dobrej poezji i liMam jednak szczęście, że spotykam zazwy- teratury, która nas w tym trenuje i sprawia,
czaj dobrych ludzi…
że potrafimy na siebie spojrzeć w bardziej
…podobnych do mieszkań- prawdziwy sposób niż na co dzień.
ców Pana rodzinnej Odessy, która „przyZupełnie jak w piosence „Kim
tuli i pozwoli jako tako żyć”.
ja jestem”… więc kim Pan jest?
Na pewno coś w tym jest, „bo trzeba
Jestem wodzirejem humoru, podobnie
wierzyć w szczęście i nadzieję mieć”, że jak moi koledzy Henryk Sawka czy Krzyszmożna być prawdziwym człowiekiem. Je- tof Daukszewicz. Arcydzieło humorystyczśli się nie rozumie innych ludzi, trzeba zbli- ne jest znacznie trudniej stworzyć niż jakieżyć się do ich odczuć, bo tylko wtedy mamy kolwiek inne. Dlatego też, kiedy udaje mi
szansę stworzyć własny, ciekawy wewnętrz- się wymyślić nowy żart, czuję się naprawdę
ny świat. Ten, kto nie potrafi otworzyć się na wspaniale. Od razu do kogoś dzwonię i módrugiego człowieka, nie umie żyć w zgodzie wię: chcesz posłuchać? Wówczas słyszę od
z samym sobą. Kto ma egoistyczne cele, dzi- swojego rozmówcy też coś nowego… i tak
wi się, że jest nieszczęśliwy; nie wie bowiem, wymieniamy się kawałami. Mam taką uluże szczęście można osiągnąć tylko wspólnie. bioną historię z Odessy: „Facet przychodzi
Dlatego też celem mojego życia jest świa- do kobiety i mówi – mogę spowodować, że
dome uszczęśliwianie każdego dnia, choć- pani schudnie, ale musi pani pamiętać, że
by na krótko, jednego człowieka. A pomaga chuda krowa, to jeszcze nie sarenka!”. Romi w tym poczucie humoru.
zumie Pan? Cała filozofia odchudzania jest
Czym właściwie ono jest?
zawarta w kilku słowach, a od tego „odchuJest myśleniem paradoksalnym. Aby to dzania” do zrozumienia istoty życia, jest nawyjaśnić, posłużę się pewnym przykładem prawdę bardzo blisko.
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Andrzej Grzyb

Gazowe Polaków
w Europie rozmowy
Trudna francuska prezydencja przebiegała pod znakiem konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Niewielu komentatorów i polityków
dojrzało wtedy powagę toczącej się w cieniu wspomnianych wydarzeń, dyskusji o warunkach zakupu i tranzytu gazu między Rosją i Ukrainą. Przejmujący prezydencję rząd

część swojego gazu z Rosji, rynek w krótkim
czasie potrafił skompensować straty dostawami z innych źródeł, o tyle np. w Bułgarii
zabrakło gazu do ogrzewania mieszkań.
Kryzys ten, paradoksalnie, pokazał relatywnie wysoką odporność Polski na zakłócenia w dostawach gazu. Dzieje się tak

czeski doznał na początku 2009 roku niemiłego przebudzenia. Kryzys, mimo stosunkowo krótkiego trwania, obnażył wrażliwość
Unii na zakłócenia w dostawach surowców
energetycznych. Uwydatnił on też różnice
między „starymi” a „nowymi” państwami
członkowskimi. O ile w krajach Europy Zachodniej, nawet tych importujących dużą

nie dlatego, że nasz kraj ma wyjątkowo
rozwiniętą sieć połączeń gazowych z krajami ościennymi (jak np. Niemcy), czy też
ze względu na rozbudowaną sieć magazynów (jak w Austrii czy Holandii). Polska
po prostu zużywa relatywnie mało gazu.
Według danych z 2006 roku, w porównaniu do Niemiec udział gazu rosyjskiego

na rynku polskim był, co prawda, wyższy
(45% wobec około 33% w Niemczech), jednakże Niemcy w tym roku zaimportowały z Rosji dwa razy więcej gazu, niż Polska
zużyła. Co więcej, w Polsce rodzima produkcja gazu pokrywa około 1/3 zapotrzebowania, mniej więcej tyle, ile zużywają
gospodarstwa domowe.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że nasz
sektor energetyczny opiera się na węglu, w związku
z czym prądu nie powinno zabraknąć ani gospodarstwom domowym, ani
pr zemysłowi. Kwestia
bezpieczeństwa dostaw
w chwili obecnej jest dla
nas jednak poważnym problemem gospodarczym.
Nie oznacza to jednak,
że te uwarunkowania będą
trwałe. O bezpieczeństwie
sektora gazowego nie można mówić w oderwaniu od
sytuacji całego sektora energetycznego. Ten zaś, na arenie europejskiej wiąże się
również z polityką klimatyczną. Nie jest tajemnicą,
że Unia Europejska dąży
do jak największej redukcji emisji dwutlenku węgla
do atmosfery. Na celowniku
znalazł się, więc przemysł
energochłonny, a także najbardziej emisyjne elektrownie węglowe. Udział węgla
w polskim koszyku energetycznym najprawdopodobniej będzie musiał się
zmniejszyć. Pomysłów na
to jest wiele, od budowy
elektrowni atomowych, poprzez wykorzystanie energii
odnawialnej, nie tylko wiatrowej, ale też tej
opartej na biomasie, do zwiększenia udziału gazu ziemnego jako najczystszego paliwa kopalnego. Jeżeli, więc nie zwiększymy
rodzimej produkcji gazu ziemnego z tradycyjnych złóż, lub nie uruchomimy produkcji
gazu ze złóż alternatywnych, np. łupków, co
wcale nie jest oczywiste, będziemy musieli,
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przynajmniej w pewnym stopniu, zwiększyć
import gazu.
Przyznać trzeba, że dotychczasowe mechanizmy europejskie w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw gazu nie były doskonałe.
Przykładem może być Mechanizm Wczesnego Ostrzegania UE-Rosja. Ta międzynarodowa umowa, mająca na celu uprzedzenie partnera o potencjalnych przerwach
w dostawach energii, spowodowanych zarówno problemami technicznymi, handlowymi, jak i politycznymi, w praktyce działa w ograniczonym zakresie. Można to było
zaobserwować, zarówno podczas kryzysu
ukraińskiego w 2009 roku, jak i podczas kryzysu białoruskiego w 2010. Jako posłowie
do Parlamentu Europejskiego złożyliśmy
zapytanie pisemne do komisarza Oettingera o to, jak w praktyce sprawdza się ten
mechanizm. Dowiedzieliśmy się, że do wypełnienia jego postanowień wystarczyło
powiadomienie strony unijnej o możliwych
problemach w dostawach w dniu, w którym gaz częściowo został odcięty Białorusi.
Tymczasem dla wszystkich i bez Mechanizmu oczywistym było, że dostawy do Europy mogą być zagrożone, a list notyfikujący Komisję Europejską zawierał informacje,
które były ogólnodostępne w prasie.
Z drugiej strony, podjęte już zostały
pewne kroki, aby bezpieczeństwo gazowe ulepszyć. Przedstawione przez Komisję
w 2009 roku i przegłosowane na wiosnę
2010 rozporządzenie o bezpieczeństwie
dostaw gazu (tzw. raport Vidal Quadrasa)
jest jednym z kroków w dobrym kierunku.
Rozporządzenie to jest efektem Drugiego
Strategicznego Przeglądu Energetycznego z 2008 roku, a stało się ono szczególnie
oczekiwane po kryzysie ukraińskim. Odpowiada ono na część niedociągnięć ujawnionych w czasie trwania kryzysu. Dla przykładu, rozporządzenie nakłada na państwa
członkowskie obowiązek opracowania planów prewencyjnych i kryzysowych, w których mają zapisane zostać działania podejmowane na wypadek kryzysu. Plany te
mogą być opracowywane zarówno jednostkowo, jak i regionalnie. W przypadku, gdyby działania zaplanowane przez dwa (lub
więcej) państw członkowskich były ze sobą
sprzeczne, Komisja Europejska będzie miała
prawo korekty planów. Wprawdzie można
zobligować firmy gazowe do utrzymywania
strategicznych rezerw gazu na swoim terytorium, jednakże już na etapie planów kryzysowych, wymagane jest udostępnienie

transgranicznego dostępu do sieci przesyłowych i magazynów, a Komisja ma czuwać nad przestrzeganiem tych zapisów.
Rozporządzenie zakłada generalną regułę
mówiącą, że systemy przesyłowe mają być,
w miarę możliwości, dwukierunkowe oraz
że połączenia międzysystemowe (tzw. interkonektory) mają przesyłać gaz również
w dwóch kierunkach. Od reguły tej możliwe są wyjątki, ale w przypadkach spornych,
znów arbitrem będzie Komisja. Gdyby doszło do kryzysu, do uruchomienia mechanizmów wspólnotowych wystarczy powiadomienie Komisji przez jedno państwo
członkowskie. Gdy do Komisji zwrócą się
minimum dwa państwa, a powody wprowadzenia stanów kryzysowych będą po-

opcji politycznych. Mimo tego, iż początkowy projekt Komisji przesłany do Parlamentu
zawierał dużo gorsze warunki, a z Rady płynęły sygnały, że i tak jest on zbyt optymistyczny, dzięki pracy w Parlamencie, a później udanym negocjacjom w Radzie, udało
się uzyskać pozytywny efekt końcowy.
Przed nami pozostało dużo pracy, także
nad najważniejszym, zapewne, w tej kadencji Parlamentu pakietem infrastrukturalnym,
który zadecyduje o kształcie przyszłych sieci
przesyłowych oraz o ewentualnym ich finansowaniu. Czeka nas również strategiczna decyzja, co do generalnego kierunku rozwoju
europejskiej energetyki. Opcje są rozmaite:
nastawienie na energię wiatrową z wielkich
farm morskich, słoneczną z Afryki Północnej,

wiązane, Komisja będzie zobligowana do
ogłoszenia wspólnotowego stanu kryzysowego lub regionalnego stanu kryzysowego,
w zależności od skali kryzysu. Podkreśla się
fakt, że w obu przypadkach (wspólnotowym i regionalnym) w praktyce podejmowane działania są takie same.
Prace nad rozporządzeniem były przykładem dobrej współpracy Rządu RP z polskimi posłami do PE, jak i dobrej współpracy
ponad podziałami, między posłami różnych

czy też rozproszoną, powiązaną w tzw. sieci
inteligentne. Projekty te z przyczyn technicznych, przynajmniej obecnie, nie są wobec siebie komplementarne. Bezpieczeństwo gazowe jest bardzo ważnym, ale jednym z wielu
elementów tej układanki.
Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Klub PO-PSL, Grupa Europejskiej Partii Ludowej w PE
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Unijny miliard
na ekologię

Êrodowisko
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Prezes WFOSIGW w Poznaniu Przemysław Gonera i komendant wojewódzki PSP
w Poznaniu nadbryg. Wojciech Mendelak podpisują umowę o dofinansowaniu
strażackiego projektu w ramach WRPO

Odolanów otrzyma ok. 35 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, a Krotoszyn – ponad 15 mln zł na regulację
rzeki Jawnik i urządzenie polderów zalewowych. Blisko 30 mln zł unijnego dofinansowania wesprze budowę międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów w Wągrowcu, a ponad 27 mln zł – budowę
sztucznego zbiornika w Jutrosinie.
Milionowe dotacje z Unii Europejskiej wspomogą termomodernizacje budynków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Wyższej
Szkoły Biznesu w Pile, Wydziału Nauk Społecznych Poznańskiego UAM,
Szpitali w Kaliszu, Kole i Krotoszynie oraz wielu innych obiektów użyteczności publicznej, w tym gminnych szkół oraz ośrodków wychowawczych. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na termomodernizacje
budynków uzyska ponad 7 mln zł, natomiast wielkopolscy strażacy na
poprawę wyposażenia
w sprzęt ratowniczochemiczny – 2,4 mln zł.
Unijne środki trafią też
do inwestorów budujących na terenie Wielkopolski elektrownie wiatrowe oraz instalacje
wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Ogółem wielkopolscy inwestorzy otrzymają ponad 715 mln zł na
dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych
w ramach Priorytetu III
„Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego
Regionalnego PrograNa Szlaku Żurawim wokół Jeziora Wolsztyńskiego,
mu Operacyjnego na
zbudowanym z pomocą środków WRPO
lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Êrodowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, który jest instytucją pośredniczącą w realizacji tego priorytetu, podpisał w do tej pory 161 umów
z beneficjentami.
– Wsparcie otrzymują najlepiej przygotowane projekty gwarantujące osiągnięcie największych efektów ekologicznych. Zostały one wyłonione spośród blisko 500 wniosków złożonych
w 12 postępowaniach konkursowych. Ich przeprowadzenie
zgodnie z określonymi procedurami wymagało wielkiego zaangażowania pracowników, wiedzy, rzetelności oraz… nieco
czasu. Inwestycje w ochronie środowiska to bowiem skomplikowane przedsięwzięcia wiążące się z koniecznością rozpatrzenia wielu czynników, przeprowadzenia licznych analiz
oraz zgromadzenia specjalistycznych ocen i decyzji urzędów.
Przygotowanie wniosków i przeprowadzenie rozbudowanych
procedur związanych z wyborem najlepszych projektów nie
było proste ani dla nas, ani dla samorządów czy podmiotów
gospodarczych, które starały się o unijne dofinansowanie. Jednak wspólnie osiągnęliśmy sukces. Blisko 100 procent środków
przewidzianych do wykorzystania w tym priorytecie zostało
alokowanych i wspomoże realizację przedsięwzięć ekologicznych w całej Wielkopolsce – mówi Przemysław Gonera, prezes
Zarządu WFOSIGW w Poznaniu.
Dobra współpraca Funduszu z wielkopolskimi samorządami przyczyniła się do przygotowania wielu ciekawych i potrzebnych mieszkańcom oraz środowisku przedsięwzięć. Kilka z nich,
mających szczególne znaczenie dla regionu, zostało ujętych na
liście projektów kluczowych WRPO. Na tej liście znalazła się także wspólna inicjatywa nadnoteckich gmin „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” o ogólnej wartości ponad 80 mln zł. Wsparcie
otrzyma również opracowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej projekt „Rozbudowa zintegrowanego
systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”.
– Należymy do grona województw najlepiej wykorzystujących unijne środki na cele ekologiczne. Obok 715 mln z WRPO,
otrzymamy także blisko 210 mln zł w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, w którego realizacji Fundusz również uczestniczy. Ogólna wartość unijnego dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych w Wielkopolsce sięga więc
miliarda złotych – dodaje Krzysztof Mączkowski, wiceprezes
WFOŚiGW w Poznaniu.
Największym zainteresowaniem cieszy się obszar gospodarki wodno-ściekowej i energetyki przyjaznej środowisku,
zwłaszcza termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Z kolei przedsiębiorcy przejawiali duże zainteresowanie
wsparciem finansowym w zakresie odnawialnych zasobów
energii.
Wielkopolscy beneficjenci, którymi najczęściej są samorządy gminne i powiatowe, nie dopuszczają możliwości, że zawarte umowy nie zostaną zrealizowane. Do WFOŚiGW coraz liczniej
płyną wnioski o płatności za wykonane prace. W tym roku będą
to znaczne kwoty. Środki te wspierają budowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i zakładów zagospodarowania odpadów, które nie tylko chronią środowisko, lecz także poprawiają
warunki życia mieszkańców Wielkopolski. 

Prezentacja WRPO w pawilonie WFOŚiGW na targach POLEKO

Pojazdy dla strażaków zakupione z unijną dotacją

W ramach WRPO w Puszczykowie powstał punkt ekoinfo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
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LEGENDS
OF
SHAOLIN

„Zgłębiaj tajemnice
wushu bardzo dokładnie,
chłoń całą wiedzę, jaką
przekazują Ci nauczyciele.
Szukaj najwyższych
ideałów. Dąż do mądrości
umysłu i sprawności ciała.
Nigdy nie lękaj się, nawet
najgorszego zła, i zawsze
walcz o sprawiedliwość” - to
motto życia legendarnych
mistrzów z Shaolin, które
sobie przekazują i postępują
według niego od wieków.
POCZUJ energię płynącą
z buddyjskiej filozofii Zen
PODZIWIAJ tańce, muzykę
i stroje Dalekiego Wschodu
ZOBACZ niewiarygodne
popisy zręcznościowe
mnichów
ODKRYJ magię
starożytnych Chin
24

Trasa:
19.03 - 4.04
Mamy przyjemność
i mocne mięśnie niKolejno w miastach:
i zaszczyt przedstawić
czym stal.
polskiej publiczności zaW skład grupy
Poznań (Aula UAM),
pierający dech w pier- Toruń (Aula UMK),
Legends of Shaolin
siach spektakl w wyko- Włocławek, (Hala Mistrzów),
wchodzą mnisi i ich
naniu Legends of Shaolin. Gdynia (Teatr Muzyczny),
uczniowie. NajmłodPodczas dwugodzinne- Zielona Góra (Hala Widowiskowo- szy z nich nie skończył
go widowiska przenie- Sportowa),
jeszcze 7 lat, a najstarsiemy się do Chin sprzed Łódź (Klub Wytwórnia),
szy, najbardziej uty1500 lat. Mnisi oprowa- Zabrze (DmiT),
tułowany, a zarazem
dzą nas po historii klasz- Kraków (Auditorium Maximum), najwyższy w hierartoru Shaolin, jego trady- Chorzów (Teatr Rozrywki),
chii, przekroczył już
cji i buddyjskiej filozofii Wrocław (Teatr Polski),
75. Widowisko przedzen. Zobaczymy jak wiel- Lublin (CK AR),
stawia odwieczną
ką moc niesie ze sobą Kielce (KCK),
więź między uczniasztuka medytacji, po- Warszawa (Sala Kongresowa)
mi a mistrzami, któzwalająca osiągnąć rówra nawiązuje się od
nowagę między czystością umysłu a siłą początku nauki aż do dnia śmierci jedneludzkiego ciała. Mnisi podzielą się swo- go z nich. Ta zależność zaznacza się w reimi umiejętnościami, występując w trady- gułach rządzących klasztorem Shaolin, ale
cyjnych strojach, przy dźwiękach muzyki również na scenie. Całość tworzy spektacharakterystyczkularne widowisko,
nej dla Dalekiektóre oczarowuje
„Najbardziej fascynujące show tego
g o W s c h o d u . sezonu. Od staruszka po przedszko- publiczność. WidzoWidz nie pozo- laka – wszyscy je pokochali”
wie podziwiają najstanie tylko bierThe Times bardziej efektownym obserwatone popisy mnichów.
rem spektaklu,
Spektakl opowiada
ale weźmie w nim czynny udział. Mistrzo- rozmaite historie z życia biedoty chińskiej
wie zaproszą kilku śmiałków na scenę, aby oraz samych mnichów, ich zasady i tryb
mogli sprawdzić się w ryzykownych wy- życia w klasztorze. Mistrzowie zaprezenczynach, pokazując, że każdy może być sil- tują również mrożące krew w żyłach sceny jak lew, mieć twarde kości jak z żelaza ny walk, do których używają rozmaitych

rodzajów broni, np. włóczni,
halabard, potrójnych cepów,
łańcuchów. Wirują w powietrzu niczym bohaterowie
filmów. Głowami rozbijają
marmurowe płyty, kładą się
na ostrzach mieczy, jednym
uderzeniem pięści przebijają
betonowe ściany. Publiczność
wielokrotnie wyraża zachwyt,
przerywając występy gromkimi brawami i bez względu na
wiek, wychodząc z przedstawienia, jest pod wrażeniem
spektaklu.
Shaolin wushu jako jedna
z głównych gałęzi chińskich
sztuk walki stanowi ważny
element kultury chińskiej.
W porównaniu do innych nowoczesnych sposobów walki, uczniowie Shaolin stawiają na prostotę, niesłychaną
efektywność i mistykę technik, które przekazywane są
z pokolenia na pokolenie od ponad 1500 lat.
sięczna widownia, by podziwiać występ grupy.
Technika ta charakteryzuje się mnogością styZespół wielokrotnie był zapraszany i brał
lów walki, które można by było wymieniać w nie- udział w słynnych programach telewizyjnych, np.
skończoność, np.: styl orła,
„Wetten dass” z Thomasem Gotkaczki, tygrysa, smoka, węża,
tschalkiem, Jayem Leno i Dawi„Wschód spotyka się z Zażurawia czy lamparta. W czadem Lettermanem w Stanach
chodem i wszyscy są
sach starożytnych możliwość
Zjednoczonych.
szczęśliwi”
nauki kung-fu dostępna była
The New York Times
wyłącznie dla mnichów.
www.makroconcert.pl
Współcześnie świat przeszedł olbrzymią transformację, której poddali się
„Nikt nawet nie przypuszczał, jak
również mistrzowie Shaolin. Dziś dla uczniów
fenomenalne może być pokazanie
z Shaolin rzecz nadrzędną stanowi rozpropagozen buddyzmu”
wanie i umocnienie pozycji kung-fu na całym
The Los Angeles Times
świecie, tak aby stało się ono nieodzowną częścią życia ludzi.

„W dzisiejszych czasach,
kiedy nie muszą już
bronić swojego domu,
Mistrzowie Shaolin zostali zmuszeni do przeistoczenia się w aktorów. I jesteśmy im za to
wdzięczni”
Independent

wywiad

Do scenografii pierwszej europejskiej trasy, która odbyła się w 1995 roku, wykorzystano ogromną makietę przedstawiającą klasztor.
Elementy scenograficzne wymagały aż trzech
tirów do przewozu sprzętu, co świadczy o skali
przedsięwzięcia. Grupa występowała nie tylko
w najsłynniejszych salach Europy, m.in. Duestschlandhalle w Berlinie, Olyampiahalle w Monachium, Wembly Arena w Londy„Mnisi z Shaolin, eksper- nie, La Cigale Theatre w Paryżu, ale
ci kung-fu, przekazują i na innych kontynentach.
Przedstawienia w wykonaniu
duchową i umysłową
stronę swojej siły fi- Legends of Shaolin w latach 1995zycznej w czasie tour- -2003 obejrzało w sumie ponad
née w Europie”
3 miliony widzów. W samym SydDaily Telegraph ney zgromadziła się ponad 23-ty-

Dzieci w Kamerunie marzą
o tym, by pójść do szkoły,
lecz jest ona płatna i droga.
Twój 1% podatku pomoże im
zapewnić czesne, mundurek
i zeszyty na kolejny semestr.
Aby odprowadzić
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salon

Gdy mnie złych będzie myśli biła nawałnica,
I nieufność się będzie i grzech będzie we mnie szerzył,
Wspomnę ten skrawek ziemi, kawałek księżyca,
Które, wiedząc, co robi, Pan Bóg wam odmierzył.
Słońce świecić przestanie i ziemia przeminie,
A ja chwil nie zapomnę spędzonych w Wronczynie.
Jan Lechoń, „Wronczyńska księga”
Anna Kokot

Salon aktorki Anny
i poetki Daromiły
Hipnotyzujące nuty zdawały się wprost
unosić w zapamiętaniu w górę, a słowa
wydobywające się z ruchliwych warg skakały po pomieszczeniu niczym „zajączki”

tworzone przez dzieci za pomocą lusterka. W powietrzu mieszały się perfumy uroczych elegantek i zapachy tytoniu gadatliwych dżentelmenów. Czasami na podłogę
spadało piórko z kapelusza rozgestykulowanej damy, która zbyt ekspresywnie potrząsała swoją koronkową inteligencją. Jak
możemy sobie wyobrazić – tak właśnie mogły wyglądać międzywojenne spotkania
salonowe Anny Jackowskiej (siostry Leona
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Schillera), żony Tadeusza Jackowskiego
(rządowego dyplomaty), w ich dworze we
Wronczynie koło Pobiedzisk. Pani Anna (aktorka teatralna i filmowa) – chętnie gościła
w swych progach znanych artystów, uczonych, pisarzy, mężów stanu i ludzi związanych z teatrem. Pamiątkowa „Wronczyńska
księga”, opatrzona herbem „Gozdawa”, kryje w sobie wiele tajemnic i jak dotąd zdradziła zainteresowanym tylko niektóre z nich.
Inne szepcze cichutko, gdy tylko zauważy
pochylone nad sobą jakieś ciekawskie ucho.
Jego uważny właściciel może więc usłyszeć,
że z wizytami bywali we dworze między
innymi: Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Kornel Makuszyński, Bolesław
Leśmian, Leon Schiller, Juliusz Osterwa czy
Karol Szymanowski. Księga podróżowała
za panią dworu po kraju i za granicą, więc wpisów dokonali także sympatycy spotkań – Artur
Rubinstein, Jan Kiepura,
gen. Józef Beck, Ignacy Jan Paderewski i Ludwik Solski. W księdze
jest ponad 500 wpisów
kreatorów kultury tamtych czasów. Obecnie
księga – podróżniczka
odpoczywa po trudach
wojaży w bibliotece PAN
w Krakowie.
Miejsce, w którym
stoi dwór, miało w sobie

coś z magii kuszącej tancerki – uwodziło
gości, oplatało bluszczem zachwytu i pozostawiało lekko zadurzonych, nieomal boleśnie zauroczonych. Po dziś dzień tuż przy
posiadłości wprawne oko zauważy jeszcze
fragmenty betonowego kręgu, który wykorzystywano do prób o charakterze scenicznym. Jedna z nich na pewno dotyczyła
sztuki Lechonia „Ułan i dziewczyna”, z poetą w roli aktora. Ukwiecony dwór otaczało efektowne ogrodzenie projektu profesora Józefa Czajkowskiego, który za projekt
ogrodzenia w roku 1925 otrzymał medal
na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu.
W ogrodzie natknąć się można było nie tylko na znane osobistości, ale także niespodzianki – jak choćby zegar słoneczny, którego autorem był profesor Przypkowski.

salon

Spotkanie z okazji 15-lecia Salonu Artystycznego im. Jackowskich.
Fot. A. Haegenbarth

amatorów salonowych spotkań. Uczestniczyły już w nich takie osobowości, jak choćby: Stanisław Brejdygant, Hanka Bielicka,
profesorowie: Tadeusz Jackowski, Andrzej
Tatarski, Kamila i Wacław Wilczyńscy, Jerzy Świdziński, Waldemar Łazuga i Dzierżymir Jankowski, Małgorzata Musierowicz,
Kira Gałczyńska czy nad wyraz wytworny
w lnianym garniturze, skryty za ciemnymi
okularami – Adam Hanuszkiewicz, mistrz
wielu pokoleń aktorów. W ciągu prawie 16
lat spotkań przez salon przewinęło się kilkanaście tysięcy osób. To tam, niczym na
malarskiej palecie, kolory talentów mieszają się ze sobą, świat sztuki przenika
świat biznesu, do głosu dochodzą nie tylko
profesjonaliści, ale także amatorzy. Salon
wydawał periodyk „Salonowe spotkania”.
Promuje serię wydawnictw poetyckich,
organizuje wernisaże, koncerty, spotkania
autorskie, konkursy literackie, imprezy tematyczne dotyczące Chopina, Mickiewicza
czy Gałczyńskiego.
Jesień roku 2010 zaowocowała 15-leciem działalności Salonu Artystycznego
im. Jackowskich. Podczas wrześniowej imprezy artysta plastyk Andrzej Kandziora

Z dworem związane są też anegdoty. Jed- Daromiłę Wąsowską – Tomawską, prezes
na z nich mówi o tym, że Leon Schiller co- salonu, posiadaczkę Odznaki Honorowej
dziennie jeździł do Pobiedzisk, by się tam „Zasłużona dla Polskiej Kultury”, kobietę
ogolić w zakładzie fryzjerskim. W wyprawach bryczką po urodę towarzyszył mu
Lechoń. Panowie kupowali przy okazji butelkę alkoholu, którego picie było we dworze zabronione przez Annę Jackowską.
Puste szkło topili w jeziorze, a zanim na powierzchnię wody wypłynęły ostatnie bąbelki – oni grzecznie meldowali się przed obliczem pani dworu. Anegdota nie wyjaśnia,
czy kiedykolwiek ich promilo-grzeszki wyszły na światło dzienne. Niestety, salonowe
spotkania przerwała kanonada wojennych
armat, która zamieniła sztukę artystyczną
w sztukę przetrwania. Dwór już po wojnie
przekształcono w szkołę, a potem dostał się
w prywatne ręce. Trwa nieustający remont,
który ma przywrócić mu dawny blask.
Duch wronczyńskiego dworu zdołał
się jednak wyzwolić z odrapanych murów
i przeniósł się w roku 1995 na spotkania ludzi sztuki w Pobiedziskach – Letnisku. To
tam prawie 16 lat temu powstał Salon Artystyczny im. Jackowskich. Pomysłodawcami
przedsięwzięcia była Daromiła WąsowskaOd lewej: Daromiła Wąsowska-Tomawska, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Grupiński
Tomawska, z wykształcenia lekarz stomatolog, i poeta Jerzy Grupiński, od 40 lat
opiekun poznańskiego Klubu Literackiego o wielu nie do końca zbadanych jeszcze ta- został odznaczony medalem „Gloria Artis”,
(obecnie Klub Literacki „Dąbrówka”), czło- lentach. Ona to wciska się w ową „szczelinę Ewa i Włodzimierz Buczyńscy, regionaliści
nek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współ- między istnieniem a zgonem”, o której pi- z Wierzonki, otrzymali medal „Zasłużonych
inicjatorzy to bibliofil Zbigniew Banaszak, sał Bolesław Leśmian, gdyż grając – niemal dla Województwa Wielkopolskiego”, a poetdziennikarka Barbara Lempka, artysta pla- ryzykuje swoim życiem. Dotykając bowiem ka Jolanta Szwarc – medal „Zasłużonej dla
styk Andrzej Kandziora. Całe barwne, salo- delikatnie klawiszy XIX-wiecznego pianina, Polskiej Kultury”. Choć salon – jak się wynowe towarzystwo spotyka się najczęściej zdaje sobie sprawę z tego, że kilkutonowy daje, na dobre uwił sobie gniazdko w Pow gościnnych ścianach pałacu w Pomarza- naciąg na zniszczonej, drewnianej ramie marzanowicach i Pobiedziskach – Letnisku,
nowicach. Każda z imprez rozpoczyna się instrumentu może puścić w każdej chwi- wciąż sercem, pamięcią, swą tradycją – trwa
nieodmiennie taktami „Sonaty patetycznej” li. Jak dotąd pianinem nie zawładnęły jesz- we wronczyńskim dworze, w cieniu rozłożyLudwiga van Beethovena, wykonanej przez cze mordercze instynkty, więc nie brakuje stych lip…
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sztuka

Jezioro Stora Lulevatten,
zmierzch, początek listopada 2010

Andrzej Haegenbarth

Kraina
wyciszenia
i kontemplacji
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a subiektywnością; są zapisem bezpośrednim, „chwytają” krajobrazy w określonym
czasie, ale poprzez zawarte w nich emocje i sugestie wywołują u odbiorcy ciągi
myślowe trudno wyrażalne środkami językowo-pojęciowymi. Gdy obrazy zyskują
transcendentalne odniesienie, pierwszoplanowa w początkowym oglądzie natura,
staje się jedynie pretekstem do snucia własnych refleksji, zależnych od osobistych doświadczeń i wiedzy oglądającego.
Na taki odbiór prac poznańsko-lapońskiego artysty, wykraczający poza
powierzchnię zjawisk, moim zdaniem,
mają wpływ dwa czynniki. Uduchowiona, poetycka natura artysty, sprawiająca,
że wybiera dany motyw, o takiej, a nie innej porze dnia i roku. Do tego dochodzi
punkt widzenia, sposób kadrowania itp.
A drugi czynnik wzmacniający pierwszy
to antynomia fotografii, którą dobrze opisał Roland Barthes, że jest ona niby wiernym zapisem rzeczywistości, a równocześnie nim nie jest. A zatem, z jednej strony

Tą krainą realną i poniekąd mityczną najbardziej zasługują na popularyzację.
jest dla bohatera niniejszego tekstu, An- A po wtóre – wymieniony fotograf, poeta
drzeja Szmala, Laponia, znajdująca się na i śpiewak, choć jest rodowitym Poznaniapółnocnych krańcach Szwecji. Fotografik kiem, żyje i tworzy za kołem podbieguszczególnie upodobał sobie Muddus, któ- nowym już kilkadziesiąt lat. Przemierzył
ry nazywa ojczyzną swej duszy.
więc interesujące go miejsca naturalneDlaczego piszę akurat o nim? Ponie- go krajobrazu „cudem niemal – jak mówi
waż po pierwsze – lubię znajdować i pre- – zachowane przed wszechogarniającym
zentować utalentowanych artystów, nie- potopem cywilizacji technicznej” we
znanych szerokiej publiczności, którzy ze wszystkich porach roku, wzdłuż i wszerz.
względu na jakość swojego dorobku jak Wykonał tysiące zdjęć, autonomicznych
i do diaporam, prezentowanych z muzyką Mozarta, Pärta, Enyi, Garbarka, a także Wieś Vaikijaur nad jeziorem o tej samej
napisał wiele wierszy, poetyckich listów nazwie, połowa października 2010,
i opowiadań. Dobrze więc wie, o czym pi- popołudnie
sze, umie patrzeć, jest interesującą osobowością, dlatego też jego prace są czymś
więcej niż dokumentacją krajobrazów i rejestracją sytuacji przyrodniczych – mają
walory artystyczne; wykraczają poza
codzienność.
Pytany dlaczego upodobał sobie nieskalaną przyrodę z północy Szwecji, odpowiada: „Tylko w takich miejscach, arkach
Ivarlako, Park Narodowy Sareks,
porządku natury, odczuwam niekiedy
20.10.1989
spokój płynący z pogodnej akceptacji otoczenia, radość czytania krajobrazu, gdzie
wszystko jest na swoim miejscu, wszystko na niebie i ziemi takie, jakie MA być”. Vaikijaure, Laponia, sierpień 2009
Tam fascynuje go czystość pejzażu, wyrazistość nieba, światło i urzekające zmiany bezinteresowna obiektywność a z drugiej
pór roku. Niewątpliwie brak cywilizacyj- – zapis konwencji, sposób widzenia świata,
nego szumu, naturalne otoczenie, cisza moda, decydująca o tym, co się wybiera
i spokój sprzyjają refleksji, a nawet uzdro- i jak pokazuje.
wieniu duszy. W takim otoczeniu myśli się
Akurat w przypadku Szmala najistoto sprawach istotnych – o sobie jako istocie niejsze są osobiste upodobania i preferenludzkiej, postrzeganiu widzialnego świata cje. Jego zdaniem najciekawszy jest grui relacjach z Bogiem czy Kosmosem.
dzień, ale lubi również noce polarne, bo
Prace
Szmala
nasycone
jego
osobowybiera światło „czasu ciemności”, co piękSłońce ze zjawiskiem halo, Muddus NP,
wością sytuują się między obiektywnością nie wyraził w „Liście lodowym”, będącym
styczeń 2010

Porjus, Jezioro Porjusselet w środku
nocy na początku lipca 2010

Park Narodowy Muddus, ok. 15 km od
Porjus

Unna Vuosmo, Park Narodowy Muddus,
marzec 2009

Ramso Muddus, Park Narodowy
Muddus, październik 2009
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Låptåvagge, Laponia, lipiec 2007

polemiką z „więźniami elektryczności”
i sztuczną jasnością przesłaniającą świat
realny. „W imię Waszego światła – pisze
poeta – zniszczycie mój świat, świat w którym wśród świetlistej polarnej nocy wciąż
stoją stare, milczące, mądre drzewa. Świat
nieskalanego piękna śnieżnych pustkowi,
które słoneczne czerwcowe noce zamieniają w kwietne ogrody. Bo Wasze światło
czyni Was ślepymi na prawdziwe piękno.
Bo już prawie nie widzicie rzeczywistości
poza jasnymi, płaskimi ekranami, 42-calowymi potiomkinowskimi kulisami na tle
których toczy się Wasze, coraz bardziej jałowe w ultrafiolecie, życie”.
W tym miejscu warto wspomnieć, że
jego wyrafinowane i sugestywne fotografie są tożsame z jego poglądami i równie
naturalne jak życie, które wiedzie wśród
natury. Używa aparatu, ostatnio już cyfrowego, ale bez filtrów i późniejszego
– oprócz drobnych retuszów – przetwarzania w komputerze. Zapytany, po co
fotografuje, odpowiedział, że nie czyni
tego ani dla kariery, ani dla wystaw, ale
dla paru przyjaciół, z którymi, jak chlebem, chce się podzielić tym światem.
Oglądając jego prace warto zwrócić
uwagę na ewokowany nastrój, subtelne walory świetlno-kolorystyczne, efekt
optyczny halo, a zwłaszcza na zjawisko lustrzanego odbicia realnego świata i nieba.
Niezwykły klimat mają na przykład fotogramy artysty, na których zostały przedstawione zimowe krajobrazy z Parku Narodowego Muddus w północnej Szwecji,
wykonane za kołem podbiegunowym.
Nośna znaczeniowo wydaje się praca
z efektem optycznym halo i grupą drzew
na pierwszym planie, rzucających długie
cienie. Zarys pierścienia na niebie, poboczne słońca, usytuowanie drzew i niesamowity nastrój przywodzą na myśl Golgotę z ukrzyżowanym na niej Chrystusem
w otoczeniu dwóch łotrów.
Niezwykle fascynujące są również magiczne obrazy z odbitym niebem, w których fikcja przeważa nad realnością. Aktywizują one wyobraźnię, skłaniając widza
do snucia fantastycznych opowieści m.in.
o kamiennych ptakach przemierzających
niebiosa. Oprócz walorów poetyckich prace artysty mają również odniesienia filozoficzne, przykładowo „lustrzane” skłaniają do rozmyślań o dwoistości, rozdwojeniu,
tezie i antytezie.
Generalnie trzeba powiedzieć, że pejzaże Szmala, będące zapisem świata północy Europy, odwołują się do elementarnych, archetypicznych potrzeb człowieka,
budzą marzenia, odpowiadają na potrzebę ładu i piękna, dotykają czułych strun
i głębokich pokładów emocji. Pomagają
wznieść się ponad codzienność.

Andrzej
Szmal
ur.1957 w Poznaniu, biolog,
absolwent UAM. Poeta, śpiewak,
fotograf. Od ćwierćwiecza
zafascynowany Laponią – jej
lasami, bagnami, górami,
ludźmi. Przebywając tam, za
kołem podbiegunowym,
we wszystkich porach
roku, pisze, fotografuje,
żyje... Zainteresowania
muzyczne i fotograficzne
łączy w formie diaporamy (III
miejsce na Biennale Fotografii
Górskiej, Jelenia Góra 1986).
Współpracuje z Galerią Renes
w Poznaniu. Miał pięć wystaw
indywidualnych, największą
w Galerii Zak, w Poznaniu
w 2006 roku. Kilkakrotnie
w latach 2007 – 2010 wystawiał
w Församlingshemme,
Jokkmokk, Szwecja.
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Poznań odpadł w konkurach do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury i dziwiłoby, gdyby stało się inaczej. Fakt, że nikt w miejskim
urzędzie nie beknął za tę klęskę – od Hincowej góry do samych dołów – pokazuje, że
od samej góry leje się ciepłym moczem na
kulturę w mieście naszym Poznaniu. O co
więc miałby być raban? „Góra” dobrze wie,
że tzw. ogół mieszkańców gruntownie podziela jej olew, zatem żadne konsekwencje polityczne tej kompromitacji w postaci gniewu
ludu jej nie zagrażają. Najważniejszym kryterium dla
jury ESK była zamieszczenie w projekcie aplikacyjnym wizji zaangażowania
szerokich rzesz mieszczan
w programy kulturalne.
Tubylcza władza tego nie
przygotowała, bo aż tak
głupia nie jest, żeby tyle
ciemnoty naraz europejskim ważniakom próbować wciskać. Kto by w takie cóś uwierzył…..
Co innego, gdyby na
przykład Poznań przegrał w konkurencji
na supermarkety albo miejsca parkingowe.
Zmniejszenie milczącej większości możliwości samospełnienia poprzez samochodową
miejską turystykę supermarketową niosłoby w skutkach poważne zagrożenia polityczne! Rozwój w tej dziedzinie był, i chyba
nadal jest, politycznym priorytetem sił panujących nad Poznaniem.
I tylko niezależny, drobny
handel na licznych miejskich targowiskach wciąż
staje władzy kością w gardle. Bo nie udało się jak
dotąd wygryźć straganiarskiej konkurencji, żeby
każdy grosz z handlu trafiał wyłącznie w długie
w Poznaniu łapska wielkiego, supermarketowego kapitału.
Inną praktyką samorealizacyjną alternatywną
wobec kultury, uprawianą
w Poznaniu na stadionie
do piłki kopanej, jest sławne plucie na żywy cel. Na
tę praktykę należy spojrzeć poprzez kontekst samozadowolenia panującego prezydenta Ryszarda G.
– ze stworzenia rosnącego
na stadionie kapitału społecznego, dobra w Polsce deficytowego i pożądanego. Obok kapitału
ludzkiego i kulturowego,

to główny czynnik rozwoju w dobie postindustrialnej. Ten kapitał społeczny ze stadionu jest coraz głośniejszy, a i o nim coraz
głośniej, i zapewne będzie jeszcze bardziej,
zupełnie odwrotnie niż o kulturze w Poznaniu. Stadion do piłki kopanej, na którym rośnie kapitał społeczny Poznania, staje się
centrum jego życia duchowego, tak jak kuria biskupia na drugim końcu miasta – centrum biznesów w nieruchomościach.

z największych jedenastu polskich miast
w inicjatywie pt. Obywatele Kultury. To ogólnopolski ruch zainicjowany przez znaczące
postacie ze świata kultury, który zaczął od
zbierania podpisów pod apelem do premiera o uchwalenie Paktu dla kultury. Szokujące jest to, że udział poznaniaków w tej inicjatywie był najniższy pośród dużych miast
w Polsce – zarówno relatywnie, jak i w liczbach bezwględnych. W pierwszym przypadku w Poznaniu tylko 0,08%
mieszkańców podpisało apel,
a w przedostatniej w kolejce
Bydgoszczy – ok. 0,25%, zaś
w przodującym Białymstoku
– niemal 1,1%. W drugim – Poznań był ostatni z mniej niż
400 podpisami, nieco tylko
gorzej od Torunia i Bydgoszczy, gdy w wiodącej w tej
sprawie stolycy zebrano podpisów ponad 16 tysięcy.
Co ciekawe, pięć miast,
które przeszły w konkursie
o tytuł ESK dalej, to liderzy
tego zestawienia plus Białystok. A niepojęte jest to, że
kiedy wysłałem wykresy obrazujące problem kilku dziennikarzom tubylczym od
kultury, to nie kumali, o co mnie w ogóle
chodzi…
Z kół zbliżonych do magistratu słychać,
że rozważa się ponownie, by dodatkowe
środki przyznawane szkołom na zajęcie
z dziedziny kulty i sztuki (za komuny była
to muzyka i plastyka), spożytkować inaczej, bardziej
zgodnie z poznańskim duchem czasu. Chodzi o to, że
spodziewany jest wzrost napięć społecznych w związku
z kryzysem finansów miasta
Poznania. I w celu ich rozładowania wśród młodzieży magistrat kombinuje, by
zatrudnić egzorcystów. Kuria da certyfikat odczyniania
opętania przez diabły katolickie (kto da papier na gonienie diabłów innych wyznań, jeszcze się nie mówi).
Jeden egzorcysta na stu
uczniów, egzorcyzmy raz
w tygodniu. Ponadto obligatoryjnie na umowę zlecenie,
ze środków na etykę będących w dyspozycji wydziału oświaty, w każdej szkole
działacz Wiary Lecha poprowadzi wychowanie obywatelskie – żeby ten przyprezydencki kapitał społeczny
szeroko emanował już od
szkolnej ławy. 

Lech Mergler

ESK – było
można się
odchamić
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Ale do rzeczy. Hasła szlachetnych aktywistów i twórców kultury szykujących pakiet
reformatorski, że nie damy się dalej władzy
pipać w szczypę w kwestiach kultury i trzeba właśnie wszystko zreformować – wydają
się ciut naiwne! Bo co zrobić z poznańskim
mieszczaństwem i jego kulturalnym zwisem? Wykonano badania udziału mieszczan

wywiad
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