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Gaz Ziemny – Dobra Energia
Dbasz o ciepło i komfort dla Twojej rodziny. Szukasz przyjaznego, bezpiecznego
i nowoczesnego źródła energii, dzięki któremu stworzysz dla bliskich przytulny
i ciepły dom.
Gaz ziemny to idealne rozwiązanie. Twój dom ogrzewany gazem ziemnym
to komfort w utrzymaniu wybranej temperatury, pełna kontrola nad kosztami
użytkowania, gwarancja ciągłych dostaw siecią gazociągów oraz ekologiczne
podejście do życia.
To także pełna gwarancja bezpieczeństwa Twojej rodziny.
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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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Jak
jeden
dzień…
Z Romanem Błaszakiem, wiceprezesem
Fabryki Mebli Biurowych MARO, rozmawia Merkuriusz
Dwadzieścia lat temu rozpoczął Pan swoją przygodę z meblami biurowymi. Skąd pomysł i pieniądze na
tego typu działalność?
Pomysł zrodził się w Holandii. To właśnie stamtąd przywieźliśmy mały kapitał
pieniężny, który pozwolił nam rozpocząć
działalność. W ówczesnej Polsce typowe
umeblowanie biura składało się z meblościanki Kowalskiego, tzw. wypoczynku
i zwykłych krzeseł. Nie było mowy o meblach systemowych, wygodnych i przede
wszystkim ergonomicznych. Wyjeżdżaliśmy i podpatrywaliśmy, jak to funkcjonowało na Zachodzie. Obserwowaliśmy zachodnie nowoczesne technologie, sposoby
pracy i wykonywania produktów, a pozyskane informacje staraliśmy się przenosić na polski grunt. Cieszymy się z tego,
że obecnie mamy do czynienia z sytuacją
odwrotną – teraz oni nas podpatrują i korzystają z naszych doświadczeń. Taki stan
rzeczy świadczy o tym, że zarówno nasza
firma, jak i polskie przedsiębiorstwa radzą
sobie nieźle, czy wręcz bardzo dobrze, w
nowych warunkach gospodarki rynkowej.
Firma obsypana jest prestiżowymi nagrodami. Dzisiaj na rynku
króluje bylejakość, a bogiem jest łatwo
sprzedający się produkt niskiej jakości,
ale dzięki temu wielokrotnej wymiany.
Po co więc Panu najwyższa jakość?
Nagrody są dodatkowym efektem sumiennie wykonywanej pracy. Mamy ich
wiele, w tym Złote Medale zdobyte na
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Targach Poznańskich. Należy również podkreślić, że jako pierwsi w branży meblowej,
w marcu 1998 roku, uzyskaliśmy certyfikat
ISO 9001, co wiąże się z całym procesem zarządzania, tak więc na jakość naszych wyrobów wpływa przede wszystkim system
zarządzania i kontroli na poszczególnych
etapach produkcji. To nie sztuka wyprodukować byle jaki mebel, tanio go sprzedać
i produktem słabej jakości zniechęcić konsumenta. Zależy nam, by klient po latach
do nas wracał. I tak się dzieje. Jednym z naszych haseł marketingowych jest wytrzymałość. A propos odbył się kiedyś, podczas
targów, pokaz mody, gdzie za typowy ,,wybieg’’ posłużyły nasze meble, po których
przechadzały się modelki prezentujące najnowsze odzieżowe kolekcje. I muszę przyznać, że nasze stoły i biurka spisały się znakomicie, podobnie jak i modelki… Dodam,
że wszystkie produkty, które wprowadzamy do sprzedaży, przechodzą testy wytrzymałościowe oraz zgłaszane są w urzędzie
patentowym. Mamy zastrzeżone wzornictwo wszystkich naszych wyrobów.
Nie wszyscy przywiązują wagę
do tego, żeby kontynuować design, który na przykład był modny parę lat temu,
aby klient po jakimś czasie mógł kupić
mebel w tym samym fasonie i kolorystyce. To niezwykła dbałość z Państwa strony o zachowanie ciągłości danej linii.
Jest to oczywiście kwestia filozofii firmy, dlatego nasi kupujący nie spotykają się
z sytuacją, w której odmawiamy dostarczenia podobnego do wcześniej zakupionego
sprzętu.
Jak dzisiaj sprzedają się meble biurowe?

Zdecydowanie gorzej niż w latach 90.,
bo wtedy klienci sami pukali do drzwi i kupowali głównie meble w kolorze czarnym.
Obecnie do kontrahentów docieramy bezpośrednio. Najpierw doradzamy, projektujemy, aranżujemy meble w pomieszczeniu,
a na samym końcu je dostarczamy.
Czy Państwa usługi są przystępne cenowo?
Trzeba zaznaczyć, że od samego początku za naszą grupę docelową uznaliśmy
klasę biznes i premium. Dokładamy wszelakich starań, aby nasze meble były przede
wszystkim trwałe, wygodne i designerskie.
Dążymy do łączenia niemieckiej solidności
z włoską finezją. Dlatego nasze meble osiągają średni pułap cenowy i najwyższy poziom jakościowy.
Co to za pomysł ze skórzanym
blatem biurka...
Produkowaliśmy takie biurko już parę
lat temu, w jednym z systemów mebli gabinetowych. Dzisiaj skóra trochę spowszedniała, ale w tamtych czasach była ona
synonimem luksusu i najwyższej jakości.
Bierzemy jednak pod uwagę również kwestię wygody, dlatego pod skórą znajduje
się dodatkowo miękka wykładzina. Dzięki
temu człowiek opierając na takim biurku
ręce ma poczucie wygody, ciepła i komfortu. To rzeczywiście był strzał w dziesiątkę.
Obecnie możemy wykonać taki mebel na
specjalne zamówienie.
Gdzie można obejrzeć, dotknąć i zobaczyć Państwa meble?
W siedzibie firmy w Komornikach
posiadamy 400 m2 ekspozycji, w Poznaniu przy ulicy Towarowej 17 mamy salon
od 1994 roku oraz w całej Polsce w sieci

zasadził swoje drzewo, które rośnie już od
Szczycicie się wieloma osiączterech lat. Patronat nad tym przedsię- gnięciami technologicznymi. Ile Państwa
wzięciem objął Wielkopolski Park Narodo- pomysłów zostało opatentowanych?
wy, a ilość zasadzonych drzew upoważnia
Jesteśmy właścicielami około 140 panas do nazwania tego obszaru parkiem.
tentów i z pewnością liderem w branży nie
Macie Państwo jakiś pomysł, tylko mebli biurowych, ale w branży mejak pomóc firmom, które chciałyby się blowej w ogóle. Mamy własne autorskie
dobrze umeblować na starcie?
pomysły, projekty i rozwiązania, dążymy
Podjęliśmy współpracę z firmą leasin- do tego, aby nie naśladować innych. Jedgową, dającą możliwość zakupu mebli nym z posiadanych przez nas patentów
w leasingu. Tym samym wyciągamy ręce jest funkcjonujący od 14 lat, a opatentodo firm, które rozpoczynają działalność wany 9 lat temu, gadżet marketingowy
i nie mają środków rozruchowych.
,,bączek drewniany”. Wspominam o tym,

Niewątpliwie odnieśliście Państwo sukces. Z kim się nim dzielicie?
Dzielimy się nim ze wszystkimi klientami. To dzięki nim ten sukces osiągnęliśmy i to im zawdzięczamy możliwość dalszego inwestowania. Poza tym uważamy,
że naszym obowiązkiem wobec społeczeństwa jest udzielanie pomocy potrzebującym. Od kilku lat prowadzimy działalność charytatywną: wspieramy różne
fundacje, ośrodki pomocy, pobliskie szkoły i przedszkola.
Dlaczego w Pana firmie zegary chodzą do tyłu?
To taki drobny żart oraz test na spostrzegawczość naszych gości. Zegary chodzą do tyłu, żeby nawiązać do początków
lat 90. To były przepiękne czasy. Cieszymy
się, że mieliśmy okazję w nich uczestniczyć
i byliśmy też w jakiś sposób kreatorami
pewnych działań, rozwiązań i pomysłów.

biznes

naszych dystrybutorów, którzy znajdują się
w większości dużych miast i również dysponują większymi lub mniejszymi salonami wystawowymi.
Jaki jest Państwa udział
w rynku?
Nie prowadzimy tego typu badań,
zresztą statystyki też są bardzo mocno
przekłamane, ponieważ nie zawierając
osobnych analiz dla mebli biurowych, nie
odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji.
Macie Państwo swoich odbiorców w Niemczech, Austrii, Włoszech, Holandii, Czechach. Co najmniej trzy z tych
krajów są potentatami w produkcji meblarskiej. Co zdecydowało o Państwa
sukcesie na tych tak wymagających
rynkach?
Myślę, że przede wszystkim wzornictwo i jakość. Mamy własny zespół projektowo-konstrukcyjny, ponadto zapraszamy do współpracy różnych projektantów.
Oczywiście poza tworzeniem designu
musimy myśleć o dostosowaniu do niego technologii. Zwracamy też uwagę
na rynek, badamy i analizujemy, co jest
w stanie zaakceptować. Nie chcemy tylko zabłysnąć produktem pięknym, musi
on być użytkowy i akceptowany przez
odbiorców.
Podobno macie Państwo jeden z najnowocześniejszych parków
maszynowych, jeśli chodzi o branżę.
Dzięki temu, że weszliśmy do Unii Europejskiej, korzystamy z różnych programów pomocy. Dlatego możemy inwestować w najnowsze technologie, maszyny
sterowane numerycznie, które zapewniają nam jakość, dokładność i wydajność.
Za pomocą tej samej grupy ludzi sprzed
pięciu lat możemy dzisiaj wyprodukować
dużo więcej.
Co to znaczy, dbać o środowisko dla takiej firmy jak Państwo? Przecież używacie do produkcji farb, lakierów, które są trudnymi ekologicznie
materiałami.
Stosujemy lakiery proszkowe, czyli ekologiczne, gdzie chemii jest rzeczywiście
bardzo mało. Używamy też gotowych płyt,
np. laminowanych. Poza tym nowe technologie są coraz bardziej przyjazne środowisku. Wszystko, co kiedyś było nieekologiczne, teraz jest proekologiczne. Zastosowanie
wspomnianych chemikaliów zredukowano
do niezbędnego minimum.
W Internecie chwalicie się, że
jesteście Państwo inicjatorem powstania Parku Green MARO. Gdzie on jest?
Tutaj, przy firmie. Posadziliśmy około
50 drzew różnego gatunku: od szlachetnych dębów poprzez brzozy, sosny, świerki, klony, jesiony czy buki. Każdy z naszych
projektantów i partnerów handlowych

ponieważ w związku z przewodnictwem
Polski w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku MSZ zlecił ekspertom z zakresu brandingu, komunikacji i promocji
pomysł na upominki dla wybranych gości. Między innymi jako jeden z gadżetów
wybrano ponoć bączek drewniany. Dziwi
fakt, że nikt z Ministerstwa odpowiedzialny za wybór upominków i prezentów polskiej Prezydencji w Radzie UE w drugiej
połowie 2011 roku nie sprawdził, kto ma
prawa autorskie do bączka puszczanego
z palca.
To frapująca sprawa, jednocześnie dająca wyraz temu jak rzetelnie
podchodzi się do spraw reprezentacji
spraw Polski na forum międzynarodowym.
To już nie nam wdawać się w dyskusję
i politykę. My jesteśmy od produkcji mebli
i bączków.
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Gazem do kultury

kultura

Z Tomaszem Bukowskim, Dyrektorem
Gazowni Poznańskiej, rozmawia Mariola
Zdancewicz

Gazownia Poznańska znana
jest z aktywnego udziału w życiu kulturalnym Poznania i Wielkopolski. Ostatnim sponsorowanym przez Państwa
przedsięwzięciem był koncert Kayah &
Royal Quartet. To nowatorski projekt łączący akustyczne, klasyczne brzmienie
kwartetu smyczkowego z popowym repertuarem gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Skąd taki wybór?
Wybrane przez nas wydarzenia mają
zazwyczaj charakter uniwersalny, gdyż
naszym celem jest przyciągnięcie jak największej rzeszy odbiorców, dlatego unikamy sponsorowania kultury niszowej, dedykowanej określonym grupom społecznym
czy subkulturom. Kayah – reprezentantka
muzyki pop – w połączeniu z muzyką klasyczną jest wydarzeniem nie tylko wartościowym, ale jednocześnie egalitarnym, adresowanym do całego społeczeństwa.
Dużo dobrego mówiło się
o tym koncercie. Niewątpliwie odnieśli
Państwo sukces marketingowy.
Kierujemy się odpowiedzialnością społeczną, która niesie za sobą pewne obowiązki wobec lokalnej społeczności. Jeśli
posiadamy możliwości budżetowe, staramy się wyjść naprzeciw duchowym, kulturowym potrzebom zarówno naszych
pracowników, jak i klientów. Mamy też

Łukasz Kuropaczewski i Kwartet Smyczkowy
naszego wizerunku. Jest, można powiedzieć, swego rodzaju pozycjonowaniem
marki w umysłach naszych klientów.
Scena na Piętrze to Państwa
partner kulturalny od wielu lat.
Tak. Fundacja Sceny na Piętrze TESPIS
została założona piętnaście lat temu przez
grupę ludzi związanych z kulturą, biznesem i polityką. Jej zadaniem jest wspomagać działalność artystyczną teatru Scena na

Koncert portugalskiej fadzistki Cristiny Branco

obowiązek umacniać naszą markę i kształtować jej wizerunek. Zupełnie inaczej postrzega się markę, która pojawia się na koszulkach piłkarzy, a zupełnie inaczej taką,
która proponuje kulturę. Wybór nośnika
reklamy też ma zasadnicze znaczenie dla
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Piętrze. Jesteśmy jednym z czterech głównych sponsorów tejże działalności, bowiem
oprócz nas mecenat sprawują również
nasi koledzy z branży gazowniczej: firma
ATREM, Wielkopolska Spółka Gazownictwa
oraz przedsiębiorstwo ZRUG. Stąd hasło

krajów świata, a wśród nagrodzonych znalazło się dwóch Polaków – Filip Ćwik za fotoreportaż o polskiej żałobie narodowej po
katastrofie w Smoleńsku i Tomasz Gudzowaty za fotoreportaż o amatorskich wyścigach samochodowych odbywających się
w Meksyku.
Niewątpliwie inicjowanie
tak dużej ilości ważnych wydarzeń
musi Państwu przynosić wiele satysfakcji. Jakie jeszcze korzyści przynosi
sponsoring?
Oczywiście – jak już wcześniej wspominałem – celem jest też sukces marketingowy. Każda impreza zostaje zanalizowana i oceniona pod tym kątem przez
odpowiednie jednostki należące do spółki. Istnieją wskaźniki, na podstawie których
ocenia się każdą zainwestowaną w marketing złotówkę, i niewątpliwie stanowią one
mniej szlachetną stronę sponsoringu. Jako
spółka giełdowa jesteśmy jednak zobowiązani do racjonalnego gospodarowania ka-

kultura

przyświecające całemu przedsięwzięciu
– „Gazem do teatru”. Do współpracy namówił nas prezes Fundacji, pan Romuald Grząślewicz, którego energia i oddanie sprawiły, że uczestniczymy w projekcie już trzeci
sezon. Z kolei drugim projektem, który zamierzamy kontynuować, jest Polska Akademia Gitary, przygotowywana przez nas wraz
z Agencją Artystyczną POP-ART oraz fundacją BONA FIDE. Dyrektorem artystycznym
tego przedsięwzięcia jest Łukasz Kuropaczewski, znakomity polski gitarzysta, który
ma już za sobą występy m.in. w słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku. Stanowi on też
gwarancję, że do Poznania przyjedzie elita
światowej sceny gitarowej – przykładem
choćby Los Angeles Guitar Quartet, powszechnie uważany w tej chwili za najlepszy
kameralny kwartet gitarowy na świecie, który po raz pierwszy zagrał w Polsce, dając niesamowity koncert w Auli Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Warto też zaznaczyć, że
wydarzenia w ramach Polskiej Akademii Gitary odbywają się nie tylko w Poznaniu, ale
również na terenie całej Wielkopolski.
Osobiście miałam okazję
uczestniczyć w tym wydarzeniu w zamku w Gołuchowie.
Tak, poza tym koncerty odbywały się
w Jarocinie, Gnieźnie, Turku, Pniewach,
Puszczykowie. Ważnym wydarzeniem był
maraton gitarowy na Starym Rynku w Poznaniu, w ramach którego każdy, kto przyszedł ze swoją gitarą, mógł dołączyć do
wspólnego grania utworu Stinga „Shape
of My Heart”.
W zeszłym roku, podczas Poznań Live Festival, furorę zrobił zespół
Paco Peńa Flamenco Dance Company.
Było to pierwsze w Polsce wystąpienie tego zespołu w towarzystwie Chóru

Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza.
Kapitalnie wykonali „Mszę Flamenco”. Z innych imprez niedawno sponsorowaliśmy
także cykl koncertów w restauracjach Sioux’a, podczas których wystąpili między innymi John Porter z Anitą Lipnicką, zespoły Dżem oraz Lady Pank. Było to czysto
rozrywkowe przedsięwzięcie. Na drugim
biegunie znajduje się festiwal muzyki sakralnej, który będziemy realizować w tym
roku. Festiwal, organizowany przez zespół
pasjonatów ze Stowarzyszenia Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera,
odbędzie się w Bazylice na Świętej Górze
niedaleko Gostynia. W tym roku będziemy
wspierać tę imprezę po raz pierwszy.
Znaczna większość sponsorowanych przez Państwa projektów ma
charakter muzyczny i nie sposób nie zauważyć dużego bogactwa gatunków:
od muzyki typowo rozrywkowej, przez
flamenco, aż po pieśni sakralne.

Msza Flamenco – Paco Peña Flamenco Dance Company
Rzeczywiście. Z wydarzeń kulturalnych
innego typu należy wymienić choćby wystawę dzieł sztuki przeznaczoną dla osób
słabowidzących, która odbędzie się jesienią tego roku w Muzeum Narodowym
w Poznaniu. Podczas wystawy przy każdym dziele sztuki zostanie umieszczony
odtwarzacz audio, z którego będzie można
odsłuchać fragment opisujący dane dzieło.
Żeby dopełnić obrazu, muszę wspomnieć
o wystawie World Press Photo. Rozpocznie się ona pod koniec kwietnia i będzie
się odbywać, jak co roku, w Centrum Kultury ZAMEK.
To prestiżowe przedsięwzięcie.
To prawda. W 2010 roku na konkurs
wpłynęło prawie sto dziesięć tysięcy zdjęć.
Autorami byli artyści i amatorzy ze 125

pitałem, a zatem wydatki ponoszone na
sponsoring również muszą zostać uważnie przeanalizowane.
Na koniec pozwolę sobie jeszcze zapytać o kwestię nurtującą wiele
osób. Od kogo zależy zagospodarowanie Starej Gazowni?
Rzeczywiście sprawa jest bardzo skomplikowana i niesie ze sobą dużo emocji.
Moim zdaniem należy wykorzystać jakoś to
miejsce, czy to na organizację imprez kulturalnych, czy na realizację innego rodzaju przedsięwzięć komercyjnych. Szkoda by
było, gdyby tak ogromny potencjał został
zmarnowany.
Zdjęcia udostępnione przez PGNiG S.A.
Wielkopolski Oddział Obrotu Gazem
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Obecne granice administracyjne Kórnika obejmują
nie tylko historyczny Kórnik, ale także zawierają w sobie
drugie historyczne miasto – Bnin.
Dwa pradawne miasta, dwa rynki, dwa ratusze w jednej gminie to niezwyczajny walor.
Choć obie miejscowości złączono w jeden organizm
miejski pół wieku temu – zarówno świadomość mieszkańców, jak i wyraźne różnice urbanistyczne świadczą
o ich odrębności. Wyrazem tego dualizmu jest choćby
złożony z dwóch tarcz herb miasta.
Na terenie Bnina przed niemal trzema tysiącami lat
kwitła osada, którą zamieszkiwała ludność tzw. kultury
łużyckiej. Wykopaliska przeprowadzone na wcinającym
się w Jezioro Bnińskie półwyspie Szyja odkryły ślady i relikty tej osady, które z naukowego punktu widzenia są
równie cenne, jak wykopaliska w Biskupinie.
Gdy kształtowało się państwo Piastów, podobnie jak
w bardziej znanym Gieczu, także w Bninie stała piastowska warownia i przyległa do niej osada. Warownia broniła
przesmyku (wtedy brodu?) między jeziorami, przez który
prowadził szlak z Poznania na Śląsk.
Nie wiemy, kiedy dokładnie Bnin otrzymał prawa
miejskie. Przyjęło się założenie, że było to w 1395 roku,
choć równie dobrze mogło to nastąpić wcześniej (nie zachowały się niestety dokumenty lokacyjne).
Sąsiedni Kórnik także otrzymał przywileje miasta
w średniowieczu, jednak najprawdopodobniej dopiero
na początku XV wieku.
Oba miasta rozwijały się równolegle pod egidą możnych właścicieli: Bnińskich w Bninie i Górków w Kórniku.
Od XVII wieku stanowiły wspólnie część majątku rodów:
Czarnkowskich, Działyńskich i Zamoyskich.
Szczególnie dobitnie w annałach obu miast zapisała
się Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka, która unowocześniła miasta sprowadzając w te okolice z zagranicy
nowych mieszkańców, tzw. Olendrów, kupców i rzemieślników, którym nadała liczne przywileje. Za jej przyczyną
powstały dwa niemal identyczne ratusze, z których jeden,
ten usytuowany w Bninie, przetrwał do czasów współczesnych w niemal niezmienionym kształcie.
Charyzma Teofili towarzyszy nam do dziś, gdy jej
owiana legendą postać spogląda na zwiedzających
z portretu Białej Damy i– jak wielu twierdzi – jako duch
przechadza się nocami po zamkowych komnatach

Kórnik
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fot. Robet Jankowski

Dwa miasta w jednej gminie

Łukasz Grzegorowski

region
Ratusz w Kórniku

Ratusz w Bninie
i parkowych alejkach. Szołdrska-Potulicka jest także patronką Szkoły Podstawowej w Bninie.
Co ciekawe, Zamek Kórnicki nie zawsze był kórnicki.
Przez wiele lat przynależał do parafii bnińskiej. Zmieniało
to się zgodnie z kaprysami właścicieli.
Z powodu tak bliskiego sąsiedztwa Bnin i Kórnik rywalizowały nie tylko o względy możnych właścicieli, ale i na niwie gospodarczej. Przewagę w tej rywalizacji zdobywało raz
jedno, raz drugie miasteczko. Ostatecznie to jednak Kórnik
zaczął dominować. Decydujący wpływ na taki rozwój sytuacji miał najprawdopodobniej zakaz osiedlania się w Bninie
ludności żydowskiej, której obecność stymulowała rozkwit
rzemiosła i handlu w Kórniku.
Rywalizacja między miastami przenosiła się także na
inne pola. Gdy któryś z młodych kawalerów szedł w konkury do panny z sąsiedniej miejscowości, gdy tylko nazbyt
nieostrożnie wchodził na „nie swój teren”, mógł spodziewać
się lania.
Mimo tak rozumianego „lokalnego patriotyzmu” i częstych bójek nad Dunajem (ciekiem wodnym na pograniczu
obu miast), zdarzały się „mieszane małżeństwa”.
Animozje pomiędzy społecznościami próbowali studzić księża sąsiadujących parafii. W okresie Bożego Ciała
raz procesja z Kórnika szła do Bnina, kilka dni później z Bnina do Kórnika. Na mostku nad Dunajem witano sąsiadów,
kapłani całowali się na znak pokoju i obie społeczności szły
wspólnie dalej.
Trwało to, jak mówi legenda, aż do czasu, gdy proboszczowie pokłócili się o wpływy z kolędy na Prowencie
– folwarku zamkowym położonym pomiędzy Kórnikiem
a Bninem.
W 1923 roku w zabudowaniach tegoż folwarku (w parafii bnińskiej) przyszła na świat Wisława Szymborska, córka
rządcy kórnickiego majątku. Późniejsza Noblistka mieszkała
tutaj z rodzicami zaledwie przez dwa pierwsze lata życia.
Nieco wcześniej, bo w roku 1806, w Bninie urodził się
Jakub Krotowski-Krauthofer – polski działacz polityczny
i prawnik.
Mieszkańcy obu miejscowości ramę w ramię walczyli
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.
Bnin, z powodu kryzysu, migracji ludności i trochę na
własne życzenie mieszkańców i władz, utracił prawa miejskie w roku 1934. Zachętą do wyrzeczenia się miejskości
były niższe podatki.

Bnin

region

Kórnik

Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy połączyli administraPoparte przez samorząd wnioski w tej sprawie wystosowane
cyjnie obie miejscowości (Kórnik nazwali Burgstadt).
w roku 2005 i rok później spotkały się z odmową Rady Ministrów.
Symbolem podupadania Bnina było zawalenie się w 1942 roku
Obecnie kolejna inicjatywa mieszkańców sprowokowała nakościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wojciecha. Do wojny stępną próbę odzyskania praw miejskich dla Bnina.
widoczna z wielu kilometrów wieża tej świątyni była wizytówką
Wnioskodawcy nie chcą całkowitej secesji, tworzenia nowych
miasta. Niestety konstrukcja nadwątlona przez lata zwaliła się na „stołków” w odrębnej administracji. Byłoby to nieuzasadnione ekodach niszcząc część budynku. Okupanci uszkodzony kościół roze- nomicznie także dlatego, że północna, czyli kórnicka, część gminy
brali, a z jego cegieł wybudowali wzdłuż ul. Parkowej małe domki jest znacznie bogatsza ze względu na cenne tereny inwestycyjne.
dla weteranów wojennych.
Jak ustalili eksperci, polskie prawo nie zabrania istnienia w obW lipcu 1945 roku bez sprzeciwu radni Kórnika, Bnina i Pro- rębie jednej gminy dwóch miast o wspólnych władzach adminiwentu wspólnie poparli wniosek do władz zwierzchnich w spra- stracyjnych i samorządowych. Byłby to jednak ewenement.
wie włączenia Bnina i Prowentu w skład jednostki administracyjArgumenty inicjatorów akcji skupionych między innymi w Stonej Kórnik.
warzyszeniu „Nasz Bnin” są jasne i rzeczowe.
Ostatecznie w roku 1961 rozporządzeniem Prezesa Rady MiBnin spełnia wszystkie warunki urbanistyczne wymagane dla
nistrów z dnia 20 lutego Bnin
miast. Jest odrębną geograficznie
stał się integralną częścią admiejscowością z zabudową typoministracyjną Kórnika.
wo miejską, rynkiem i ratuszem.
Jego nazwa przetrwała tylOd Kórnika oddziela go teren parko jako określenie obrębu geoku – arboretum i jezioro. Większość
dezyjnego i w nazwie parafii.
mieszkańców nie utrzymuje się
Istnieje jeszcze także w pamięz pracy na roli.
ci i sercach mieszkańców.
Bnin posiada bogatą tradycję
W świadomości rdzeni przez większość historycznego istnych mieszkańców obu miejnienia posiadał prawa miejskie.
scowości Bnin zawsze pozoNadal żyją ludzie, którzy urostanie Bninem. Kórniczanin
dzili się w mieście Bnin.
jadąc w kierunku Śremu kiePodczas konsultacji, zorganizoruje się w stronę Bnina, a żawanych na terenach historycznego
den rdzenny mieszkaniec BniBnina w czasie ostatnich wyborów
na, mimo zapisu w dowodzie
samorządowych, spośród 927 głoosobistym, nigdy nie powie,
sujących (na 1716 uprawnionych)
że mieszka w Kórniku.
aż 75% (692 osoby) zagłosowało za
Widok Kórnika i Bnina z około 1798 roku
Przymusowe połączenie
przywróceniem praw miejskich.
powoduje wiele kłopotów dla niezorientowanych przyjezdnych.
Teraz dla pełności procedury konsultacje przeprowadzone zoJeśli zaprosimy kogoś na kórnicki rynek, musimy sprecyzować, czy staną w całej gminie. Zarówno Burmistrz Gminy Kórnik, jak i Rada
chodzi nam o rynek w historycznym Kórniku (plac Niepodległości), Miejska w Kórniku w pełni popierają wniosek.
czy ul. Rynek formalnie w Kórniku, czyli rynek w Bninie.
Dziś dzięki samorządowi bniński rynek, jakby przygotowuNotabene po połączeniu obu miejscowości wszystkie powta- jąc się na przywrócenie miejskich splendorów, nabiera nowego
rzające się nazwy ulic zmieniono w Kórniku – tak na otarcie łez blasku. Nadaje go świeżo wyremontowany osiemnastowieczny
lokalnym patriotom z Bnina. Ulica Kościelna w Kórniku została za- barokowy ratusz. Niezmieniony kształt z mansardowym dachem
mieniona na Kolegiacką, Jeziorna na Wodną, a ul. Rynek nazwana i odświeżona fasada kryją w środku zmodernizowane wnętrza,
placem Niepodległości.
w których tradycyjne elementy komponują się z nowoczesnymi
Na rogatkach historycznego Bnina ciągle widnieją tablice z na- rozwiązaniami technicznymi.
zwą, której nie ma już niestety w spisie miejscowości.
W odrestaurowanym budynku swoją siedzibę ma Rada MiejPróby umieszczania tu administracyjnie poprawnej tablicy ska (nadal) w Kórniku. Inwestycja kosztowała ponad 2,7 miliona
z napisem „Kórnik” kończą się najczęściej tym, że pierwszej nocy złotych.
taka tablica znika w niewyjaśnionych okolicznościach.
Czy Rada Ministrów odważy się na precedensowe stworzenie
Poczucie historycznej odrębności i niesprawiedliwości dzie- gminy z dwoma miastami? Okaże się najprawdopodobniej w przyjowej mobilizuje mieszkańców do starań o administracyjne szłym roku.
wskrzeszenie swej miejscowości i nadanie jej ponownie praw
miejskich.

fot. archiwum UM Kórnik

Bnin

Kórnik z lotu ptaka

Bnin z lotu ptaka
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nauka

Genowej
rewolucji
ciąg dalszy

Z profesorem Maciejem Kurpiszem z Instytutu Genetyki Człowieka PAN rozmawia Mariola Zdancewicz

Na temat komórek macierzystych ostatnio rozmawialiśmy trzy lata
temu. Wówczas prace nad ich zastosowaniem znajdowały się w fazie prób, testowania na ludziach. Jak dziś wygląda
sytuacja?
Sprawa wygląda na skomplikowaną
i niejednoznaczną, choć możemy patrzeć
w przyszłość z optymizmem. Nauka i postęp odbywa się stopniowo, metodą prób
i błędów. Terapia komórkami macierzystymi również nie okazała się łatwa, aczkolwiek dziś już wiemy, na czym polega pluripotencja, tzn. możliwość wielotorowego
różnicowania komórek, a także jakie geny
są za to odpowiedzialne.
To znaczy?
To znaczy, że komórka macierzysta
może stać się źródłem wszystkich tkanek i narządów organizmu. Pluripotencja,
poza tkankami pozazarodkowymi, które
są tkankami – można powiedzieć - okresowymi, obejmuje wszystko, jeśli chodzi
o tkanki dorosłego narządu. I teraz wiemy,
że warunkują ją tylko cztery geny. W praktyce medycznej natrafiliśmy na problemy
ze względu na coś, czego do tej pory sobie
nie uzmysławialiśmy. Ale o tym za chwilę.
W tej chwili robimy coś znacznie trudniejszego, mianowicie komórkę macierzystą
wpasowujemy w patologiczne środowisko o nieznanym sposobie oddziaływania i
próbujemy naprawić organ, który poszedł
już w złym kierunku. Niestety współczesna
medycyna nie zna jeszcze procesu ekspresji
poszczególnych genów, których niewydolność powoduje, że proces chorobowy staje
się coraz bardziej zaawansowany. Okazało
się, że niektóre narządy są prostsze niż inne
i w sferze fizjologicznej, i w stanie patologii, i w swoim składzie. Serce, które stało się
naszym pierwszym układem modelowym,
wydawało się narządem prymitywnym, ponieważ składa się tylko z czterech typów
komórek, a jednak wytwarzają one niesamowicie finezyjną zespólnię, która objawia
się synchronicznym skurczem trwającym
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przez całe życie. Dużą niedogodnością jest to, że
nie potrafimy pobudzić
organu sercowego do odnowy ze względu na to, że
wszystkie te komórki nie
mają możliwości dalszych podziałów. Stąd
próby regeneracji komórkami macierzystymi. Serce, w przeciwieństwie do niektórych
narządów o stosunkowo prostszej fizjologii, np. pęcherz moczowy, zwieracze, czy
niektóre fragmenty oka, okazało się dużo
bardziej skomplikowanym narządem, niż
się spodziewaliśmy, ponieważ nie toleruje
żadnej komórki, która wchodzi na jego terytorium, zakłócając tym samym synchronię całego organu. Każda obca komórka,
która znajdzie się na terenie mięśnia sercowego, może spowodować arytmię i nad
tym problemem właśnie pracujemy.
...czyli w zasadzie nad sposobem podania tych komórek?
Zrobiliśmy to przy pomocy cewników,
które mogą być wprowadzane do serca
w ramach innych naczyń, np. tętnicy udowej. Nasza praca polega w tej chwili na tym,
żeby podane komórki poddały się podobnej synchronii, jak te, które składają się na
budowę mięśnia sercowego. Jesteśmy gotowi do podjęcia następnych prób klinicznych, które mają nam dać odpowiedź na
pytanie, jak dalece nauczyliśmy się tego
narządu i co mamy robić, żeby mu pomóc.
Próby kliniczne oczywiście nie są prostą
rzeczą. Muszą być przede wszystkim bezpieczne dla pacjenta, dlatego postęp odbywa się powoli.
Czyli wróciliśmy do genów.
Tak i pomimo, że mamy już za sobą blisko półtorej dekady prób genowych, nie
dostarczyły nam one rezultatów, jakich
oczekiwaliśmy, tzn. całkowitego ozdrowienia. Baliśmy się też, że powodując
modyfikację genową możemy doprowadzić organizm do następnego patologicznego procesu, często bowiem skutkiem
ubocznym stosowania terapii genowej
było wzniecanie procesów białaczkowych.
A zatem próby genowe prowadziły nas do
bardzo mieszanych odczuć i zaiste niewiele z nich można nazwać sukcesem. Co

ciekawe, te, które zostały zakończone pomyślnie, mają dużo wspólnego z komórką
macierzystą, ponieważ najczęściej dotyczyły wszczepiania ich do komórek samoodnawialnych, np. do komórek szpiku. Sukces terapii genowej, np. w zaburzeniach
różnicowania się czerwonych ciałek krwi,
zawdzięczamy właśnie temu, że z genem
uzupełniającym produkcję szpiku była
również wszczepiana komórka macierzysta,
prowadząc do długoletniego, jeśli nie całkowitego wyleczenia. Kojarzenie komórki
macierzystej z prawie każdym genem będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż sama
terapia genowa bądź wszczepienie komórki macierzystej.
Jak to się dzieje, że w Stanach Zjednoczonych komórkami macierzystymi już się leczy? To właśnie
tam okrzyknięto to jako sukces. A przecież jest to polski wynalazek.
Tak, polski i europejski można powiedzieć, głównie dzięki bardziej elastycznemu traktowaniu doktryny bioetycznej. Nam
Stany Zjednoczone jawią się jako kraj cywilizacyjnie zaawansowany i zwykle nie dostrzegamy u nich wewnętrznych oporów,
które sprawiają, że w niektórych sektorach
są niezwykle zacofani. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że w Stanach miliony ludzi
żyje bez opieki medycznej. Okazuje się, że
można być jednocześnie krajem bardzo zaawansowanym cywilizacyjnie i technicznie
i bardzo słabo rozwiniętym społecznie.
Mimo to wykonują już zabiegi, kiedy u nas wszystko jest wciąż w fazie prób.
Tak, teraz mamy do czynienia z zupełnie
innymi schematami leczniczymi, ponieważ
w kraju takim jak Stany, gdzie istnieje wyłącznie prywatna służba zdrowia nastawiona
na zysk, łatwiej osiągnąć wysoki współczynnik sukcesu. Znacznie wyższy niż w krajach
europejskich, które są niekiedy w medycynie bardzo konserwatywne i współczynnik

My nie mamy żadnej tradycji.
To prawda. Choć mamy oczywiście
tradycję pracy organicznej, która kwitła w czasie zaborów przez dosyć krótki
okres, gdyż została wymuszona skrajnie
negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.
W momencie, w którym Polska odzyskała
niepodległość, dochodziło do różnego rodzaju nieukierunkowanych form rozwojowych, obserwowanych zresztą do dziś. Jak
słusznie napisał Michał Kleiber, na dłuższą
metę nie możemy sobie pozwolić na lekkomyślne dysponowanie kapitałem ludzkim,
ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy ani
państwem wielkim, ani mocarstwem, ani
nie mamy gigantycznych zasobów mineralnych. Mamy za to zasoby ludzkie i nimi
niestety często bezmyślnie gospodarujemy.
A polityka patentowa jest jedną z dziedzin
życia, w których widać gołym okiem, że potencjał się marnuje.
Wracając do tematu, jak długo trwają w Polsce badania nad komórkami macierzystymi?
Z reguły o tych badaniach trudno mówić, ponieważ Polska nie ma swojej bazy
danych, co jest bardzo dziwne, trudno też
uzbierać polską literaturę przedmiotu. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację medyczną, to faktycznie jesteśmy przodownikami.
Można zatem powiedzieć, że aplikacyjnie
komórkami macierzystymi zajmujemy się
od dekady. Postęp jest ogromny, a niektóre
narządy dają się naprawić już w tej chwili.
Wydaje się, że następna dekada przyniesie
naprawdę rewolucyjne rozwiązania.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przeszczep narządów
przestanie być koniecznością.
Do tego dążymy. Pomimo gorącej dyskusji dotyczącej transplantologii, przeszczepy nadal nie wydają mi się do końca
humanitarne i zgodne z myślą medyczną, ponieważ po zastąpieniu jednego narządu drugim, bez rozpoznania przyczyny
chorobowej, często po jakimś czasie ów
transplantowany narząd podlega temu
samemu procesowi chorobowemu. Taką
medycynę można nazwać, w przeciwieństwie do przyczynowej, medycyną objawową. Ukrywa ona naszą głęboką ignorancję w stosunku do podstawowego procesu
patologii. Transplantologia w sensie przyczynowym dla medycyny niewiele zdziałała. Natomiast leczenie przez komórkę macierzystą wydaje się zadaniem dogłębnym,
pchającym medycynę do przodu.
Wrócę jeszcze do tematu genów – to, co na początku wydawało się
niepotrzebne, nagle okazało się niezbędne. Prace dotyczące genów postępują nieustannie. Czym to się skończy?
Kiedy skonstruowaliśmy pierwszą mapę
genomową, myśleliśmy, że homo sapiens

został zsekwencjonowany i za chwilę będziemy mieli wszystko. Nic bardziej mylnego.
Okazuje się, że w tej chwili sekwencjonowanie genomowe, które robi się w pojedynczych przypadkach, czy też wytyczanie asocjacji statystycznych w stosunku do trójki
nukleotydów stanowiących cząstkę elementarną genu, przynosi głębokie rozczarowanie. Ze wskazania prostej sekwencji
rozgraniczającej trójkę nukleotydów odpowiedzialnych za kodowanie jednego aminokwasu wynikają pewne predyspozycje
genetyczne. Jednak po kompletnym przesiewie genomowym pięćdziesiąt procent
predyspozycji się sprawdziło, a drugie nie.
I to był szok. Otóż mamy zsekwencjonowanego człowieka, mamy jego genom, a nadal nie wiemy, jak go zinterpretować. Kod
prawdopodobnie jest dużo bardziej skomplikowany. Okazuje się, że istnieje masa cząsteczek regulatorowych w kwasach nukleinowych, niekoniecznie w samym DNA. Ten
proces sekwencjonowania cząsteczek dodatkowych, czyli RNA i DNA, nosi nazwę głębokiego sekwencjonowania i ono być może
da nam dokładniejszą mapę. Ale proszę sobie wyobrazić, że na głębokie sekwencjonowanie nikt w tej chwili nie ma patentu, ponieważ ilość informacji jest tak olbrzymia, że
komputery nie są w stanie tego przetrawić.
Po prostu ta informacja jest dla nas nieprzetwarzalna. A etap genetyczny to dopiero
etap podstawowy, bowiem będziemy musieli poradzić sobie również z układem białkowym, który wyrasta na glebie układu genetycznego. Tu już w ogóle nie ma sprzętu,
który mógłby zakodować wszystkie białka
efektorowe danego organizmu. Stoimy zatem przed swego rodzaju oceanem bioinformatycznym. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie strukturalnie odczytać, ale nie jesteśmy
w stanie tego posegregować, uporządkować i przetworzyć. Dlatego w dalszych badaniach to informatyka będzie odgrywała
naczelną rolę. Być może dzięki niej, na podstawie niewyobrażalnej ilości danych, będziemy kiedyś mogli rzeczywiście ułożyć
mapę człowieka.
Czy całkowite skupianie
się na genomie nie sprawia, że w tym
wszystkim pomijany jest niezwykle ważny czynnik, mianowicie nasze
środowisko?
Oczywiście genom odpowiada na pewne zadania środowiskowe. Środowisko wywiera istotne piętno na układzie genowym,
modyfikując go. W jednym środowisku mutagenność będzie zwiększona, w innym
zmniejszona dzięki specyficznym mikroorganizmom oraz czynnikom uwarunkowanym cywilizacyjnie. Liczba przyczyn jest
ogromna, a kwestia niezwykle skomplikowana. Dlatego właśnie czeka nas jeszcze
dużo pracy.

nauka

sukcesu nie jest naczelną zasadą, którą się
kierują. I tutaj mam prosty przykład. Współczynnik sukcesu w Stanach Zjednoczonych
osiągany w rozrodzie możliwy jest dlatego,
że zarodki implantowane są kobietom bez
żadnych ograniczeń, podczas gdy w krajach
europejskich istnieją obostrzenia co do ilości wprowadzanych zarodków, uchwalane
przez odpowiednie towarzystwa branżowe i medyczne. W Ameryce, kiedy okaże się,
że zarodków zostanie wprowadzonych za
dużo, wtedy obserwuje się, który z nich najlepiej się rozwija, a resztę poddaje selektywnej aborcji. Nie ma lepszego sposobu osiągnięcia wysokiego współczynnika sukcesu
niż tego rodzaju postępowanie. A ponieważ amerykańskie społeczeństwo jest nastawione na zysk, Amerykanie bardzo chętnie wszystko patentują.
Dlaczego tak się nie dzieje
u nas?
To jest właśnie sprawa mentalności kulturowej – patent umożliwia im potem osiągnięcie zysków. Amerykanie doszli w tym
do absolutnej perfekcji. „Odkrycia” patentują czasami jeszcze przed odkryciem właściwym, sugerując je tylko, a następnie
odkładając w czasie i dopiero po dokończeniu eksperymentów domykając proces
patentowy. Jest to niesłychanie finezyjne
postępowanie.
Czy ono jednak nie blokuje w pewnym sensie nauki? Jeżeli ktoś
zorientuje się, że nie może zadziałać na
podobnym obszarze, ponieważ dokumenty zostały już złożone w urzędzie
patentowym, odstępuje często od dalszych prac.
Niedzielenie się wiedzą prowadzi do
swego rodzaju protekcjonizmu naukowego, a skutkiem ubocznym jest ponowne
odkrywanie czegoś, co zostało już wcześniej odkryte. Zasoby świata są ograniczone i raczej należałoby się z nimi mądrze obchodzić, ponieważ świat dawno przestał
być kawałkiem dla jednego narodu czy
dla jednej nacji. Żyjemy w układzie globalnym, dzieląc się powietrzem czy wodą
i w pewnym momencie będziemy musieli
sobie uzmysłowić, że powtórne odkrywanie tego samego procesu, który pociąga za
sobą olbrzymie środki, jest głupotą. Do tej
pory Stany Zjednoczone nie uważały Europy za równoprawnego partnera, chociaż
w dużej mierze rewolucja naukowo-techniczna odbyła się w Wielkiej Brytanii. Da
się jednak zauważyć swego rodzaju zainteresowanie po stronie amerykańskich naukowców, nie mówię już elit politycznych,
nawiązaniem współpracy transatlantyckiej.
Niemniej jednak, jeżeli chodzi o komórki
macierzyste, pomysł wyciekł. Kultury europejskie nie mają w swojej tradycji takiej
namiętnej pasji patentowania.
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W tym roku minie piętnaście lat od chwili powołania do życia spółki handligowej, którą dziś znamy
pod nazwą POZ Airport Services. Jej założycielami były Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze z Warszawy (PPL). Rejestracji dokonano pod nazwą POZ LOT Usługi
Lotniskowe. W 2005 roku w wyniku przejęcia udziałów PLL LOT przez PPL stał się on jedynym właścicielem. Spółka jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA.
Posiada również certyfikat jakości ISO 9001:2000, co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.
Zatrudnia blisko dwustu wysoko wykwalifikowanych pracowników, a do obsługi wykorzystuje nowoczesny, specjalistyczny sprzęt.
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Z Leszkiem Cichym, prezesem POZ Airport Services
Sp. z o.o., rozmawia Mariola Zdancewicz
Spotkanie z osobami z branży lotniskowej przygotowujące do
mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 w Polsce to szkolenie odbywające się z inicjatywy spółki
POZ Airport Services. Wiadomo nam, że jest to jedno z nielicznych dotąd spotkań o takim charakterze.
Co Państwa skłoniło do takiej inicjatywy?
Zacznę może od pewnego sprostowania, ponieważ jest to nie tyle szkolenie, gdyż wszystkie osoby biorące udział
w dzisiejszym spotkaniu są fachowcami
z branży, lecz raczej seminarium zorganizowane wspólnie z panem Richardem
Schano, przedstawicielem Airport Consulting Vienna, który jako członek zarządu lotniska w Salzburgu obsługiwał Euro
Z Richardem Schano, ekspertem ds. rozwoju lotnisk,
byłym członkiem zarządu
portu lotniczego w Salzburgu, a obecnie konsultantem
austriackiej firmy Airport
Consulting Vienna, rozmawia Mariola Zdancewicz
Jako członek
zarządu portu lotniczego w Salzburgu obsługiwał Pan Euro 2008. Jakimi
spostrzeżeniami może się
Pan podzielić z Poznaniem
oraz osobami z innych polskich portów lotniczych
które będą obsługiwać to
wydarzenie?

2008 i dzisiaj dzieli się z nami bezcennymi
doświadczeniami z tej imprezy. Dodatkowym walorem jest fakt, że lotniska austriackie i szwajcarskie nie odbiegają wielkością
od portów, które reprezentuje większość
z nas, czyli Poznania, Wrocławia i Gdańska.
Warszawa wielkością bardziej przypomina
Wiedeń i już wiadomo, że ruch tam będzie
znacznie zwiększony z uwagi na zaplanowane ćwierćfinały i półfinał. Interesująca
oferta pana Schano skłoniła nas do tego,
że zaproponowaliśmy spotkanie wszystkich spółek, które będą obsługiwać ruch
lotniczy związany z imprezą Euro 2012, takich jak porty lotnicze, agenci handlingowi
czy Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej. Właśnie ta ostatnia czuwać będzie nad
koordynacją ruchu powietrznego nad Polską. Tematem zainteresowały się również
porty, które będą lotniskami zapasowymi
dla głównych punktów obsługi pasażerów
Euro 2012.
Na spotkaniu pojawiły się cenne spostrzeżenia, które niekoniecznie prowadzą
do wdrażania drogich rozwiązań systemowych, w zamian proponując względnie tanie i możliwe do realizacji. Dowiedzieliśmy
Myślę, że sytuacja w Polsce odznacza
się bardzo pozytywnym kierunkiem działań, jeśli chodzi o Euro 2012. Wiele lotnisk
otwiera lub powiększa terminale, jak np.
Wrocław czy Gdańsk. Zobaczą Państwo, że
obsługa ruchu lotniczego na polskich lotniskach będzie stać na bardzo wysokim poziomie, dlatego też moje przesłanie dla polskich lotnisk jest następujące: „Niczego się
nie bójcie”.
Dzięki zastosowaniu pewnych środków
będą w stanie poradzić sobie z ruchem lotniczym podczas Euro, poczynając od Warszawy, gdzie niedawno oddano nowy terminal, po lotniska, o których wspomniałem.
Standardy europejskie zostały już osiągnięte w Poznaniu, Wrocław i Gdańsk powinny je osiągnąć przed zakładanym czasem. W grudniu będziemy wiedzieć, jaka

się też, że można wprowadzić nowe procedury bez generowania dodatkowych
kosztów, co jest niezwykle istotne, a wszyscy zainteresowani skorzystać mogą z tych
podpowiedzi nie tylko w czasie turnieju
Euro 2012.

Poznańska Ławica jest małym
portem i jeśli okaże się, że w Poznaniu
zagrają Anglicy i że przylecą pasażerowie spoza Schengen, jaka będzie organizacja pracy na lotnisku?
Musimy się liczyć ze wszelkimi wariantami. Do finału mistrzostw Europy zakwalifikować może się reprezentacja każdego
kraju biorącego udział w eliminacjach. Kibiców można również scharakteryzować,
co pomoże nam w przygotowaniach, kiedy już wiadomo będzie, jakie reprezentacje rozegrają mecze w Poznaniu. Mamy doświadczenia z obsługi kibiców piłki nożnej,
głównie z pucharowych rozgrywek Lecha
Poznań, a także kilku meczów reprezentacji
Polski. Wiemy również, że fani z Anglii czy
Rosji bardzo chętnie przybywają na mecze
swoich reprezentacji. Kibice z tych państw
z pewnością przylecą samolotami. W przypadku rozgrywek piłkarzy z Portugalii czy

Hiszpanii można się spodziewać tego samego. Z drugiej strony wiemy, że ci kibice
nie podróżują usilnie w ślad za swoją drużyną. Inaczej postępują Holendrzy, którzy
korzystają głównie z samochodów i wozów kempingowych i mają zupełnie inne
podejście do takich imprez niż pozostałe
narodowości. Z kolei Niemcy mogą dotrzeć do Poznania w łatwy sposób autostradą lub koleją. Dlatego trudno przewidzieć,
w jakim stopniu wybiorą drogę powietrzną. Już teraz wiadomo, że na czas rozgrywek Euro 2012 Polska zostanie wyłączona
ze strefy Schengen. Dlatego też wszyscy
przyjeżdżający oraz wyjeżdżający z naszego kraju będą zobowiązani do poddania
się kontroli paszportowej oraz - jeśli to konieczne - wizowej. Osoba przyjeżdżająca
otrzyma dokument ważny w czasie trwania imprezy sportowej i będzie zobligowana do powrotu do swojego kraju po jej zakończeniu. Jednakże w tych kwestiach po
szczegółowe informacje warto zgłosić się
do służb granicznych.
Czy na czas trwania Euro 2012
utworzony zostanie
specjalny terminal

drużyna i gdzie będzie grała, będziemy
też mieć pełen obraz tego, gdzie wystąpi
nasilenie lotów określonego rodzaju. Jest
to dosyć proste do zaplanowania dla lotnisk w miastach, gdzie będą odbywać się
mecze grupowe, tak jak w Poznaniu. Dla
reszty lotnisk nieco trudniejsze, gdyż tylko z cztero- pięciodniowym wyprzedzeniem otrzymają informacje na temat tego,
kto z kim zagra. Muszą więc dość szybko
przygotować plan A i na wszelki wypadek
plan B. Zbieranie doświadczeń od Austrii
i Szwajcarii nie różni się niczym od tego, co
my robiliśmy podczas organizowania turnieju. Kiedy otrzymaliśmy prawo do organizacji Euro, wybraliśmy się do Portugalii
i poprosiliśmy naszych kolegów o to samo,
o co teraz proszą nas nasi przyjaciele z Polski. Jest to niezwykle pozytywny sposób

wymiany informacji. I dlatego tu jestem.
Co było dla Pana najbardziej
zaskakujące podczas imprezy Euro
2008?
To, z czym nie musieliśmy się w Austrii
i w Szwajcarii zmagać, to udział zespołów
z wysp brytyjskich. Nie było też takiego ruchu lotniczego jak w Portugalii. W naszym
przypadku impreza była dosyć nietypowa
ze względu na małe zainteresowanie przylotami, gdyż normalnie w szczycie sezonu
narciarskiego w weekendy obsługiwaliśmy nawet do trzydziestu tysięcy pasażerów dziennie. Najprawdopodobniej podczas turnieju w Polsce i na Ukrainie ruch
lotniczy będzie dużo bardziej intensywny
niż podczas analogicznego Euro w Austrii

biznes

Spółki handlingowe to spółki zajmujące się lotniskową obsługą naziemną. Osoby korzystające z
usług portów lotniczych nie zawsze zdają sobie sprawę, że jest różnica pomiędzy portem lotniczym a agentem obsługi naziemnej. Port z reguły jest dysponentem określonej infrastruktury, np.
pasa startowego, terminala, płyt postojowych itp. Agent handlingowy, wykorzystując tę infrastrukturę, obsługuje pasażerów i linie lotnicze w zakresie m.in. odpraw pasażerskich i bagażowych, załadunku i rozładunku bagaży, zaopatrzenia i obsługi samolotów, ustawiania i wypychania samolotów oraz wielu jeszcze innych czynności regulowanych określonymi przepisami.

dla fanów, dzięki czemu odprawa mogłaby przebiegać sprawniej?
To pytanie powinno być skierowane do
zarządzających portem lotniczym. Rozpoczęto prace związane z rozbudową terminala od strony zachodniej, w wyniku której
jego powierzchnia zwiększy się dwukrotnie. Do rozpoczęcia Euro 2012 zarządzający Ławicą planuje oddać częściowo ten
obiekt do użytku, więc strefa dla fanów
mogłaby powstać właśnie tam. Wzorem
innych państw oraz miast organizatorów warto też zadbać o specjalne punkty dla kibiców - gastronomiczne, z pamiątkami itd. Ich celem jest umilenie
czasu podróżnym podczas oczekiwania na odlot. Doświadczenia z Austrii
i Szwajcarii pokazały, że opłaca się
tworzyć dużo takich punktów i jestem przekonany, że również tak będzie w Poznaniu.
Czy można już szacować,
ile osób przyleci do Poznania i do
Polski?

i Szwajcarii. Wynika to
z faktu, że pomiędzy tymi krajami odległości
są dużo mniejsze i ludzie korzystali z pociągów i autobusów, a także rozwiniętej sieci autostrad.
W przypadku Euro 2012 mówimy o odległościach tysięcy kilometrów. Dlatego też
nowoczesność i funkcjonalność lotnisk
w Polsce oraz ich odpowiednie przygotowanie, to kwestia dużo ważniejsza, niż miało to miejsce u nas.
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Nie. Nie ma jeszcze takiej informacji
i trudno w tej chwili cokolwiek kalkulować.
Doświadczenia z Salzburga pokazują, że
przewidywania organizatorów przerosły
realne wydarzenia. Dochodziło do sytuacji,
w których pierwotnie zgłaszano dużą ilość
operacji lotniczych, jednak z biegiem czasu trzeba było wykreślić kolejne połączenia
z uwagi na rezygnację z przelotów. Poza
tym muszę też wspomnieć o trudnościach
w oszacowaniu tak zwanego ruchu vipowskiego. Nie chodzi tu bynajmniej o samolo-

ty małe, ponieważ tego typu goście często
przylatują bardzo dużymi maszynami. Bardzo trudno jest przewidzieć, ile ich będzie.
Dodatkowo zgłaszane są one w ostatniej
chwili, dlatego musimy być dobrze przygotowani na obsługę tego nieregularnego ruchu powietrznego.
Jakie wnioski wyciągniecie
Państwo z tego dzisiejszego spotkania?
Zadaniem dzisiejszego spotkania było
przekazanie nam przez gościa z Austrii bardzo praktycznych uwag i spostrzeżeń, wynikających z doświadczeń Euro 2008. Okazuje
się, że jest dużo rozwiązań, które zastosowano właśnie chociażby na lotnisku w Salzburgu czy na innych lotniskach w Austrii lub
Szwajcarii. Są to rozwiązania nie pociągające za sobą jakichś szczególnych nakładów
finansowych, polegające jedynie na sprawnej organizacji, koordynacji i odpowiednim przygotowaniu wariantów

Co podpowiada Pan polskim lotniskom
przed Euro 2012?
Lotniska muszą
przede wszystkim ustalić własną przepustowość w stosunku do
przewidywanego natężenia ruchu pasażerskiego. Muszą kooperować z kontrolą
lotów informując centralnego koordynatora w Warszawie na temat ich możliwości. Istotnym jest, ile lotów dane lotnisko może obsłużyć w ciągu godziny. Taka
wiedza umożliwi koordynację lotów na
wielu lotniskach w danym dniu. Najlepszym sposobem przygotowania jest możliwość dystrybucji jak największej ilości
wylotów w ciągu jednego dnia oraz obsługi wszystkich przewidywanych przylotów w czasie krótszym niż pół dnia. Będzie to niezwykle ważne dla osiągnięcia
zakładanych celów, czyli bieżącego funkcjonowania lotnisk.
Jak Pan ocenia współpracę
z ukraińskimi lotniskami?
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rozwiązań na różne sytuacje. Na przykład
w przypadku samolotów czarterowych są
trochę inne wymagania niż w przypadku
samolotów rejsowych, np. nie trzeba podstawiać dwóch par schodów do samolotów,
wystarczy jedna. Tego rodzaju informacje są
cenne z uwagi na możliwość rozplanowania użycia sprzętu, który posiadamy. Dzięki temu będziemy mogli sprawnie poradzić
sobie z kwestią przylotu i odlotu kibiców.
Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym
w Austrii i Szwajcarii była możliwość podstawienia autobusów dla kibiców bezpośrednio pod samolot. W ten sposób mogli
oni od razu odjechać na stadion. Kontrola
paszportowa odbywała się bezpośrednio
przy wyjściu z samolotu. Będziemy próbowali w podobny sposób
przeprowadzić tę procedurę. Wielu kibiców
przyleci do nas jedynie z bagażem podręcznym, co sprawi,
że oszczędzimy czas
potrzebny na odprawienie walizek czy
plecaków. Warunkiem sprawnej obsługi wylotów będzie
posiadanie przez pasażerów gotowej karty pokładowej,
wyda-

Nie sądzę, by
współpraca z lotniskami ukraińskimi była w tym
przypadku bardzo ważna. W tej chwili niewiele wiem na temat ich stopnia przygotowania, ponieważ doradzam lotniskom
w Polsce. Jednakże Ukraina nie powinna
mieć w tym przypadku wielkiego znaczenia dla Polski. Myślę, że dla polskich lotnisk najważniejszą kwestią jest współpraca między sobą. Do tej pory wykonały już
one wspaniałą pracę w tym zakresie.
Ma Pan doświadczenie dziennikarskie, był Pan korespondentem
w Stanach i Singapurze. Jak wspomina
Pan ten okres?
Kiedy rozpocząłem pracę dla gazety w Niemczech, miałem już doświadczenie w pracy na lotnisku jako dyżurny
operacyjny portu lotniczego w Wiedniu.
Było to dla mnie niezwykle ciekawym

nej już w porcie wylotowym. Dzięki temu
prostsza stanie się odprawa kibiców powracających do domu po meczu.
Czy inne polskie lotniska są
podobnie przygotowane jak Ławica?
Myślę, że choć polskie lotniska bardzo
dobrze ze sobą współpracują, to jednak
każde ma nieco inną specyfikę. Gdańsk będzie musiał obsłużyć większą ilość imprez
niż Poznań i Wrocław, dlatego też tamtejszy port lotniczy stoi przed trudniejszymi
zadaniami. Warszawa przy swoim dużym
potencjale ruchu pasażerskiego nie powinna aż tak bardzo odczuć jego zwiększenia.
Z kolei Wrocław i Poznań to miasta, w których odbędą się jedynie po trzy mecze fazy
grupowej, kibiców będzie więc relatywnie
mniej. Uważam, że ze strony portów lotniczych wszystko będzie przygotowane
w pełni profesjonalnie, a w Poznaniu zadbamy, by całość wykonana była po poznańsku, czyli bardzo dobrze.
Czy zakładacie Państwo kolejne tego typu spotkanie w Austrii? Czego będzie dotyczyło?
Myślimy o tym i mamy zapewnienie ze
strony naszych partnerów w Austrii, że jest
to jak najbardziej możliwe. Jeżeli uczestnicy spotkania wyrażą takie zainteresowanie,
postaramy się jeszcze w tym roku doprowadzić do konfrontacji wiedzy teoretycznej z realiami lotnisk austriackich. Ta wiedza jest naprawdę bardzo przydatna; lepiej
uczyć się na doświadczeniach i… błędach
innych, niż być mądrym po szkodzie – własnej szkodzie.

doświadczeniem,
które często wspominam. W Stanach
miałem szczęście studiować i jednocześnie pracować jako korespondent. Pisałem
o otwierającym się lotnisku Changi w Singapurze, w Tajwanie, o nowym terminalu
w Hong Kongu, o lotnisku Narita w Tokio
czy lotnisku w Dżakarcie. Współpracowałem również z europejskimi magazynami
turystycznymi, gdzie przesyłałem informacje na temat nowych hoteli czy otwierających się linii lotniczych. To był bardzo
miły okres w moim życiu, nie byłem jeszcze żonaty. To była wolność (śmiech) i ciągłe podróże.
Czy zmieniło się Pana hobby,
czy ciągle słucha Pan muzyki klasycznej? Co Pan sądzi o techno?
(śmiech) O techno? Niezbyt dobrze
działa na moje uszy. Pochodzę z Salzburga,
a więc Mozart ma dla mnie wielkie znaczenie. Jest on dla mojego rodzinnego miasta
niezwykle ważny, natomiast techno nieszczególnie.

Marta Gruntmejer
design

Kilka propozycji z 2010 roku...

Ekskluzywne pudełko na kawę, poręcz- w regulaminie ciekawie nazwanych kate- „Bzzzz…”, zaproponowany przez Tomasza
ny zestaw saszetek na kosmetyki, tekturowa gorii opakowaniowych – za przykłady mogą Pydo (ASP w Warszawie). Pojemniczki jego
skrzynka czy może „zabawka” przeznaczo- tutaj posłużyć: „Smak i Pragnienie”, „W Ruchu” autorstwa budzą same pozytywne emocje
na na orzechy w czekoladzie? czy „Brzdąc”. Najbardziej zagadkowym było – kształtem przypominają stare, drewniaTe skrajnie różne produk- „Opakowanie z Szuflady”, czyli prototypowy ne „łyżeczki” do miodu, a nazwą – odgłosy
ty łączy zapewne jedno: projekt stworzony przez profesjonalistów, wydawane przez lecące pszczoły, nic więc
funkcja opakowaniowa. lecz pozostający do chwili obecnej w przy- dziwnego, że ich autor otrzymał drugie wyTo tylko kilka z propozy- słowiowej szufladzie. W kategorii tej zwy- różnienie w „Debiutach”. Natomiast w kateciężyła firma Werner Kenkel, która gorii „Professional” zwyciężyła firma Cezar A.
zaproponowała konstrukcję „Swift- Chesapeake Company i jej eleganckie graCASE – Simple, Specjal, Shaping Sys- natowe pudełko typu pop-up, przeznaczone
tem”, wykonaną z jednego arkusza na zestaw dwóch kaw Davidoff Cafe, zaprofalistej tektury, bazującą na kształ- jektowanych z myślą o najlepszych kliencie skrzynki/kontenera. Projekt ten, tach marki
stworzony z myślą o wszystkich Tchibo. Lautych, dla których ręczne
składanie opakowań
jest zbyt czaso – i pracochłonne, został już
zgłoszony do Urzędu
Patentowego. Wszystcji nadesłanych na kie inne kategorie pojawiły się
piątą edycję konkur- dwojako – w edycji dla debiusu ART OF PACKAGING 2010, któ- tantów oraz specjalistów. Lauremu patronował Merkuriusz.
reatką-debiutantką została MoPodczas finałowej gali, która miała miej- nika Ostaszewska-Olszewska (ASP
sce 7 marca w poznańskiej Auli Artis, wyróż- w Warszawie), będąca autorką ekoloniono i uhonorowano statuetkami najlepsze gicznej linii opakowań „Smaki Podlasia” na
– według jury – projekty. Jak wskazuje pod- produkty z tegoż regionu, takie jak kawa,
tytuł – wybierano „Perły wśród Opakowań” i miód, mleko, pierogi. W efekcie wysokiego
chociaż zorganizowany przez firmę Packa- poziomu nadesłanych prac jury zadecydo- reaci oprócz
ging Polska konwało o przyznaniu p r e s t i ż o w y c h
kurs odbywał
dwóch debiutanc- statuetek i nagród piesię kolejny raz z
kich wyróżnień. niężnych otrzymali również płatny staż w
rzędu, łatwo nie
Otrzymała je Mar- agencji brandingowej, powierzchnie wybyło. Różnorodta Kawecka (ASP stawiennicze, kampanię reklamową na łaność i pomysłow Łodzi), twórczy- mach magazynu Packaging Polska oraz prawość zaprawioni „Po(d)ręcznego wo do używania znaku towarowego „Art of
nych w bojach
opakowania na Packaging”.
projektantów,
kosmetyki”, czyUroczysty wieczór uświetnił występ zejak i początkuli zestawu trzech społu Art Color Ballet. Tancerze ubrani we
jących artystówszczelnie zamy- fluorescencyjne stroje wykonali elektryzustudentów nie
kanych saszetek jący pokaz taneczny, przypominający niezna granic. Dopołączonych rze- co dzikie, plemienne rytuały, z wykorzystastarczone prapami i przyozdo- niem atrakcyjnie ozdobionych bębnów.
ce dotyczyły wielu obszarów codziennej bionych modnymi wzorami – wygodnego
Pomysłów tyle, ilu artystów, niestety
egzystencji, zaczynając od żywności przez produktu, w sam raz na krótki wyjazd dla nagrodzić wszystkich nie było możliwe –
kosmetykę i branżę odzieżową, kończąc na każdej kobiety. Trudno byłoby też pozo- pozostaje im więc cierpliwość i próbowapromocji turystycznej i kulturalnej. Wszyst- stać obojętnym na zabawny, fikuśny, żółto- nie swych sił w kolejnych odsłonach konkie projekty dopasowano do rozpisanych czarny słoik do miodu o wdzięcznej nazwie kursu.

15

ekonomia

W tej chwili na dochody w gospodarce rolnej w pięćdziesięciu procentach składają się
bezpośrednie formy wsparcia rolników pochodzące z funduszów unijnych. Likwidacja
owych środków pomocowych spowodowałaby automatyczne podwyżki cen żywności.

Żywność
zdrożeje?

Z profesorem Andrzejem Kowalskim, dyrektorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego
Instytutu Badawczego, rozmawia Mariola Zdancewicz
Zmieniający się rozkład sił na
rynku (Chiny wysuwające się na drugą pozycję na świecie, Indie na piątym
miejscu, Rosja na siódmym) powoduje rzeczywistą reorganizację układu
geograficznego handlu. W takiej sytuacji Europa musi w sposób inteligentny i rozważny wspierać wzrost ekonomiczny, a z budżetu Unii Europejskiej
finansować działania zmierzające do
wprowadzenia bardziej ekologicznych
technologii i usług. Te kwestie powinny
być elementem polityki wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czy istotnie dążymy w tym kierunku?
Ekologia i rynek to sektory gospodarki, które nie zawsze idą w parze. Zachodzące na rynku zmiany to nie tylko wahania
podaży, ale także natężenia konsumpcji.
Wszystko zależy od tego, które z tych zjawisk będzie miało większą siłę przebicia.
Coraz głośniej mówi się, że Europa, mając
znacznie większe możliwości wzrostu produkcji niż kraje rozwijające się, powinna
przestać być importerem netto i nakierować się na eksport – dążyć do dodatniego
salda dzięki produktom rolno-spożywczym.
Faktem bowiem jest, że nawet w okresach, gdy w Europie są nadwyżki żywności, duża część świata głoduje. Z drugiej
strony rolnictwo europejskie postawiło na
biotechnologię oraz produkcję energii odnawialnej. Jest to jak najbardziej uzasadnione, należy bowiem dbać o środowisko,
a zwiększanie efektywności nie może wpływać na nie niekorzystnie. W tym miejscu
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powstają jednak dylematy. Gdybyśmy nie
przeznaczali dużej części zbiorów – chociażby rzepaku – na biopaliwo, to byłoby
więcej pasz. Doprowadziłoby to do zwiększenia zapasów, a to z kolei pozwoliłoby na
skuteczniejsze prowadzenie walki z niedoborem żywności na świecie.
Ale czy rzeczywiście bezpieczeństwo żywnościowe powinno
być jednym z głównych celów nie tylko polityki rolnej, ale i całej polityki
gospodarczej?
Zdecydowanie tak, i to ze wszystkimi
konsekwencjami. Bo jak w dwudziestym
pierwszym wieku można dopuścić do sytuacji, w której ludzie umierają z głodu?! Pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego należy
definiować poprzez fizyczną i ekonomiczną dostępność do żywności, bowiem każdy człowiek powinien mieć realną możliwość zakupu przynajmniej niezbędnych
do funkcjonowania organizmu produktów.
Natomiast coraz częściej w polityce rolnej
kładziemy nacisk na jakość i naturalność.
Zwłaszcza bogate społeczeństwa za główny cel stawiają sobie wysoką jakość żywności. W biednych społeczeństwach sytuacja
wygląda zupełnie inaczej – jeżeli człowiek
głoduje, to nie zastanawia się, czy w żywności znajduje się cała tablica Mendelejewa. Ważne są dla niego podstawowe składniki odżywcze, dzięki którym da się przeżyć.
Sytuacja stała się zatem niezwykle skomplikowana. W krajach bogatych od wielu lat
coraz większą popularnością cieszą się produkty ekologiczne, które sprzyjają zdrowiu

i środowisku człowieka. Z drugiej strony
wśród biedniejszych grup społecznych
budzą uzasadnioną niechęć. Na najwyższym szczeblu abstrakcji hasła obu stron
są „jedyne słuszne”, ale jeżeli odniesiemy
je do konkretnych regionów kraju czy poszczególnych grup społecznych, możemy
znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. W związku z tym na początku powinniśmy sobie
odpowiedzieć na pytanie, czy mamy prowadzić wspólną politykę rolną. Wielu odpowie, że tak. Kraje europejskie – jak Pani
zauważyła – nie są już w czołówce potęg
gospodarczych, a obserwowane tendencje
przemawiają jeszcze bardziej na ich niekorzyść. Wszyscy ci, którzy analizują sytuację
gospodarczą, wskazują, że musimy być
konkurencyjni dla Stanów Zjednoczonych.
Niewątpliwie jest to słuszne, ale polityka
rolna przede wszystkim musi się skupić na
zapobieganiu kryzysowi. W 2006 roku instytucje zajmujące się gospodarką obwieściły, że żywność będzie relatywnie taniała.
W 2007 roku większość ośrodków prognostycznych ogłosiła koniec ery taniej żywności. Kolejne lata przynoszą radykalne zmiany na tym rynku. Tak więc – nie wysokość
cen żywności stanowi problem, lecz także
brak ich stabilizacji. W sektorze żywnościowym nie da się bowiem planować tak, jak
w fabryce samochodów czy telewizorów.
Jeżeli jest popyt, to uruchamia się dodatkową linię. W rolnictwie takiej możliwości
nie ma, a na efekty trzeba czekać nawet kilka czy kilkanaście lat. I tu możemy się odwołać do przykładu. W tej chwili sytuacja

szans, tworzenia warunków konkurencyjności równych dla wszystkich.
Czy te założenia są możliwe do zrealizowania? Choć patrzymy
z pewną nadzieją w przyszłość, to jednak na razie nic nie wskazuje na to, że
idee da się urzeczywistnić.
Problem polega na zdefiniowaniu
warunków konkurencyjności oraz określeniu podmiotów, którym w pierwszym
rzędzie należy się pomoc. W tej chwili kraje bardzo często nie są w stanie efektywnie zarządzać środkami unijnymi. Nawet
w takich bogatych krajach, jak Anglia czy
Niemcy z reguły środki finansowe zostają
rozproszone. Podobna sytuacja jest w Polsce. Fundusze unijne
rozdziela się

na po szczególne regiony, województwa,
gminy itd. Na początku każdy chce jak
najwięcej dla swojego regionu, ale kiedy
przychodzi koniec okresu budżetowego,
okazuje się, że z różnych – często obiektywnych – względów nie jesteśmy w stanie racjonalnie wydać wszystkich dostępnych środków i dotacje mogą przepaść.

W takiej sytuacji finansuje się te projekty,
które w danej chwili są pod ręką. I często
okazuje się, że nie zawsze są to przemyślane decyzje. Musimy zatem finansować
projekty najbardziej efektywne, poprawiające konkurencyjność polskiej gospodarki
żywnościowej, stwarzające trwałe podstawy wzrostu dochodów rolników i chroniące zasoby naturalne.
Do dysponowania pieniędzmi unijnymi konieczna jest jednak duża
wiedza i odpowiedzialność. W związku z tym, że inwestycje często okazują
się nieprzemyślane, zasadne wydaje się
postawienie tezy, że nie wszystkie samorządy są do tego odpowiednio przygotowane. Czy w takim razie sytuacja,
w jakiej znajduje się Polska, nie była do
przewidzenia?
To jeszcze nie znaczy, że nie jesteśmy
nauczeni odpowiedzialności. Są kraje, które wykorzystują środki w sposób efektywny, i są kraje, które
je marnotrawią.
Problem związany z rozproszeniem w Polsce
środków unijnych
po samorządach
również dotyczy innych państw Unii.
My niektóre środki
wykorzystujemy bardziej efektywnie, inne
mniej. Możemy sobie na
przykład zadać pytanie,
czy warto było dofinansowywać gospodarstwa niskotowarowe. W mojej ocenie
można było te środki wykorzystać w sposób znacznie bardziej
efektywny, choćby tworząc miejsca pracy na wsi, zatrudniając ludzi
do budowy infrastruktury. Wciąż
istnieje wiele obszarów, które należałoby rozwijać, powinniśmy zatem
walczyć o jak najwięcej dotacji.
Wrócę zatem jeszcze do
kwestii wydłużenia perspektywy finansowej budżetu unijnego. Czy polityka rolna po 2013 roku będzie dla Polski korzystna?
Trudno ocenić, czy wciąż będziemy
czołowym beneficjentem Unii Europejskiej.
Niemniej polityka rolna musi zachować
charakter wspólnotowy. Zmiany tej polityki powinny następować ewolucyjnie, zgodnie z wypracowaną strategią, a nie rewolucyjnie. Nie należy się zatem spodziewać
rewolucji w tym względzie. Przyszła polityka rolna powinna być zbliżona do dzisiejszej, choć niewątpliwie będziemy musieli
podejmować nowe wyzwania.
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na rynku jest niezwykle sprzyjająca dla
producentów zbóż i pasz. Z kolei producenci trzody chlewnej rezygnują z produkcji, gdyż stała się ona nieopłacalna. Spadek
hodowli spowoduje niebawem zrozumiały
wzrost cen. W niedalekiej przyszłości odbije się to na obecnie dobrze prosperującym
rynku pasz. Problem ze zbytem odwróci aktualną sytuację.
A zatem tutaj powinna nastąpić rewizja.
Tak. Należy ocenić, czy polityka rolna
wspierająca sektor żywnościowy poprzez
stosowanie różnych dopłat – przy niedożywieniu, wahaniach i ograniczeniach produkcji – jest polityką zasadną. Niewątpliwie
musimy się zabezpieczyć przed ryzykiem
ekonomicznym tak, aby móc zminimalizować skutki nie tylko dużych wahań na
rynku, ale przede wszystkim sytuacji kryzysowych. W tej chwili na dochody w gospodarce rolnej w pięćdziesięciu procentach składają się bezpośrednie formy
wsparcia rolników pochodzące z funduszów unijnych. Likwidacja owych środków
pomocowych spowodowałaby automatyczne podwyżki cen żywności.
Czyli wiele osób mogłoby
się odwrócić od rolnictwa?
Likwidacja dotacji na rolnictwo doprowadziłaby do konieczności masowego udzielania pomocy społecznej tym, którzy nie byliby w stanie
szybko się przekwalifikować. Z kolei wielu z tych, którzy chcieliby
utrzymać swoje gospodarstwa,
musiałoby liczyć się z pogorszeniem rentowności. Pogorszenie rentowności skutkowałoby pogorszeniem nie
tylko poziomu życia właścicieli i ich rodzin, ale
także ograniczeniem
możliwości rozwojowych gospodarstw.
Przychody ze sprzedaży przeznacza się
bowiem nie tylko na
konsumpcję, ogromne pieniądze angażuje
się również w odnowienie
produkcji i inwestycje.
Czy z tego punktu widzenia wydłużenie perspektywy finansowej budżetu unijnego do dziesięciu
lat uważa Pan za uzasadnione?
Jeżeli polityka rolna ma być wspólna dla
dwudziestu siedmiu krajów, niejednokrotnie posiadających rozbieżne interesy, to
perspektywa finansowa budżetu musi być
perspektywą kompromisową bez względu na to, czy będzie ustalana na siedem,
czy na dziesięć lat. Wspólna polityka rolna
musi po prostu dążyć do wyrównywania
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prawo

Kazimierz Brzezicki

O co chodzi
sędziom
Sędziowie zaniepokojeni zapowiadanymi zmianami w prawie o ustroju sądów
powszechnych, dali żółtą kartkę ministrowi
sprawiedliwości i przeprowadzili dzień bez
wokandy. Zdaniem organizacji sędziowskich protest był udany, zdaniem resortu
zakończył się wielkim niewypałem, ponieważ do pracy nie przyszli tylko ci sędziowie,
którzy i tak nie mieli nic na wokandzie.
O odrzucenie projektu zaapelowało
siedem organizacji prawniczych: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych
w Polsce, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależne Stowarzyszenie
Prokuratorów „Ad Vocem”, Stowarzyszenie
„Komitet Obrony Prokuratorów”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenia
Asystentów Sędziów.
Warto wskazać również, że z apelem
o szerokie konsultacje i zwołanie Okrągłego Stołu Sądownictwa zwróciły się też,
niezwiązane z „Iustitią”, organy samorządu
sędziowskiego reprezentujące wszystkich
sędziów z wymienionych niżej okręgów:
zgromadzenia ogólne sądów w Gorzowie
Wlkp., Poznaniu, Wrocławiu, Zamościu, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Warszawie,
Słupsku, Gliwicach, Krakowie, Katowicach,
Legnicy, Lublinie, Zielonej Górze i Piotrkowie Trybunalskim.
Do największych kontrowersji związanych z projektem należy:
1. Zwiększanie nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych. Paradoksem
jest, że choć Prokuratura nie podlega już
nadzorowi ministra, to podlegają mu nadal
sądy – jest to relikt czasów PRL. „Iustitia” postuluje, aby ten nadzór przekazać I Prezesowi Sądu Najwyższego. Tymczasem minister, nie tylko chce go nadal utrzymać, ale
zwiększy środki nacisku na sędziów, poprzez wprowadzenie ocen okresowych pracy. Groźba wystawienia oceny negatywnej,
będzie stwarzała możliwość wywierania
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nacisku na sędziego. Ocenę tą będzie wystawiał sędzia-wizytator, podległy w zakresie nadzoru prezesowi, który przez ministra
będzie rozliczany ze sposobu sprawowania
nadzoru. Ocena ta, co najistotniejsze, będzie skupiała się na ilościowych wynikach
pracy sędziego, tj. jak dużo spraw „załatwia”,
w oderwaniu od tego, czy orzeczenia zostały zmienione, uchylone, czy utrzymane.
Sądy wg tego projektu będą, więc „fabrykami” wyroków i wszystkie opisywane w mediach problemy z wydawaniem orzeczeń
bez udziału stron, mogą się tylko nasilać.
2. Pozbawienie sędziów sądów rejonowych istotnych kompetencji w samorządzie sędziowskim. Sędziowie sądów rejonowych (ok. 70% sędziów) nie będą mieli
wpływu na wybór prezesa sądu okręgowego, który podejmuje decyzje w wielu
personalnych, dotyczących ich sprawach.
Kandydata na Prezesa Sądu Okręgowego mają wybierać tylko sędziowie sądów
okręgowych. Minister chce mieć prawo odrzucania przedstawionych przez zebrania
sędziów kandydatów na prezesów w nieskończoność – nie chce być związany (tak
jak prezydent przy wyborze Prezesa Trybunału Konstytucyjnego) obowiązkiem wybrania jednego z kandydatów.
3. Minister chce mieć możliwość likwidacji wydziałów rodzinnych i pracy w małych sądach. Sprawy z tych wydziałów będą
przekazywane sąsiednim sądom lub rozpoznawane w ramach „omnibusowych” wydziałów cywilnych lub karnych. Ostatnie
rozwiązanie jest szczególnie groźne, gdyż
istnieje niebezpieczeństwo, że w tych sprawach orzekali będą sędziowie, którzy nie są
specjalistami od spraw rodzinnych czy prawa pracy, przez co obniżeniu może ulec jakość orzecznictwa.

Ocena pracy sędziów
Nie wszyscy prawnicy przyklaskują sędziom. Helsińska Fundacja Praw
Człowieka oraz Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR uważają, że

wymiar sprawiedliwości wymaga gruntownych reform, które powinny dążyć
do zapewnienia obywatelom prawa do
sądu o standardzie, wynikającym z art.
45 Konstytucji. Projektowana nowelizacja ustawy wychodzi naprzeciw temu
postulatowi, choć nie rozwiązuje wszystkich problemów. Realna zmiana funkcjonowania sądownictwa zależy bowiem od
wielu innych czynników, takich jak np.:
kompleksowy przegląd kognicji sądów
na rzecz przeniesienia niektórych kompetencji orzeczniczych z sędziów na referendarzy sądowych, czy przekazanie
pewnych spraw np. notariuszom, reforma ścieżki kariery sędziowskiej ze wskazaniem na koncepcję sędziego sądu
powszechnego, reforma systemu wykonywania orzeczeń sądowych (zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych),
zmiana sposobu zarządzania urzędnikami sądowymi, dalsza informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, reforma funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury, rozwój arbitrażu i mediacji, szczególnie w odniesieniu do spraw
cywilnych.
Prawnikom Fundacji, w przeciwieństwie do sędziów, podoba się pomysł stałej okresowej oceny pracy tych ostatnich.
Oceny miałyby być dokonywane przez
sędziów-wizytatorów w ramach wizytacji
poszczególnych wydziałów, raz na cztery
lata. Istniałaby ścieżka odwoławcza od indywidualnej oceny pracy danego sędziego,
łącznie z prawem odwołania do Krajowej
Rady Sądownictwa. Oceny miałyby pewien
wpływ na możliwość uzyskania wyższego
wynagrodzenia, a co najważniejsze, sędziowie oceniani byliby zgodnie z czterostopniową skalą ocen.
FOR oraz HFPC przygotowały raport
na temat ocen okresowych sędziów, który
został ogłoszony w dniu 10 stycznia 2011 r.
Według niego sędziowie, mimo swojej pozycji i szczególnego umocowania prawnego, należą do grona pracowników sektora
publicznego i jako tacy powinni podlegać

Instytucja dyrektora sądu
Zdaniem HFPC oraz FOR proponowany
przez nowelizację USP podział kompetencji
pomiędzy prezesa sądu oraz dyrektora sądu,
jest właściwym kierunkiem działań, jeżeli
chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości.
Bieżąca administracja powinna być oddana
w ręce profesjonalnego zarządcy, a zadania
prezesa sądu powinny sprowadzać się do
czuwania nad sprawnym tokiem postępowania w sprawach, które są rozpatrywane
w sądzie mu powierzonym.

Zmiany w strukturze sądów
Tu zdania są podzielone. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, w sądach będą
tworzone obligatoryjnie wydziały cywilny
i karny oraz, fakultatywnie, wydział rodzinny. Prawnicy Fundacji uważają, że fakultatywność tworzenia określonych wydziałów
powinna istnieć także na poziomie sądów
okręgowych. Odnosi się to w szczególności

do następujących typów wydziałów: wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, wydziału gospodarczego, wydziału rodzinnego. Wątpliwości prawników Fundacji budzi
to, czy planowane wzmocnienie specjalizacji sędziowskiej można pogodzić z obowiązującymi regułami dotyczącymi automatycznego przydziału spraw w ramach
danego wydziału.

Nadzór nad sądami
HFPC oraz FOR pozytywnie oceniają zmiany zaproponowane w nowelizacji USP w zakresie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. Uważają
one, że wszelkie działania zmierzające do
ograniczenia nadzoru osobistego ze strony ministra sprawiedliwości są pożądane,
a Ministerstwo Sprawiedliwości powinno
wykazywać aktywność tylko w zakresie
nadzoru administracyjnego. Temu służy
nadzór nad dyrektorami administracyjnymi sądów. Należy jednak podkreślić, że
nadzór nad dyrektorami sądów nie powinien prowadzić do kwestionowania kompetencji prezesów sądów w tym zakresie.
Dotyczy to uprawnień do powoływania
prezesów sądów, wiceprezesów oraz przewodniczących wydziałów.

Powoływanie nowych sędziów
Nowelizacja USP w zakresie procedury powoływania nowych sędziów proponuje powołanie Komisji Konkursowej działającej przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Jest
to pomysł kontrowersyjny, który już w momencie ogłoszenia pierwotnego projektu
nowelizacji USP w maju 2009 r. budził wiele wątpliwości, w tym także co do zgodności z Konstytucją. Trzeba wiedzieć, że senacki
projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje zupełnie inne rozwiązanie co
do procedury powoływania sędziów, tj. powoływanie spośród członków KRS zespołu,
którego zadaniem byłaby ocena kandydatów
na sędziów. W przypadku zgłoszenia się kandydatów wykonujących dotychczas zawody
adwokata, radcy prawnego, radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, notariusza lub
prokuratora, projekt ustawy o KRS przewiduje możliwość uczestnictwa w posiedzeniach
zespołu – z głosem doradczym – przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej
Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Prokuratury, Prezesa
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

prawo

nowoczesnemu zarządzaniu opartemu
na efektywności i wydajności, mierzonej
wskaźnikami ilościowymi, czemu służyć
ma wprowadzenie systemu stałej i regularnej ewaluacji osiągnięć pracowników instytucji publicznych.

Warto śledzić debatę nad nową ustawą
o sądach. Może w końcu i sądy, i sędziowie
będą naprawdę przyjazne obywatelom.
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Przedniebie
„To najlepsze miejsce w Wielkopolsce”
– powiedział kierowca, ostrożnie przebijając się przez ulice wciąż wypełniane padającym od niedawna śniegiem. Był jeden
z ostatnich listopadowych wieczorów
2010 roku. Przytulna biel ogrzana światłami ulicznych lamp i samochodowych
reflektorów, słowa kierowcy – wszystko
tak boleśnie pozorne. Jechaliśmy karetką
pogotowia, celem krótkiej podróży z Lubonia do Poznania był klinkierowy budynek ze szklanym dachem, wpuszczającym
niebo do wnętrza, od którego odwraca
oczy i myśli zdrowa większość tzw. populacji. Adres – Hospicjum „Palium”, osiedle
Rusa 25a, panicznie zwane umieralnią. Na
zleceniu przewozu tkwiącym w lewej górnej kieszeni mojej kurtki figurowałem jako
opiekun leżącej obok na noszach Danki.
Kiedy podczas wypisywania zlecenia poprosiłem lekarkę domową o umieszczenie
mnie w dokumencie jako osoby towarzyszącej, sprostowała: „Napiszę – z opiekunem, z osobą towarzyszącą można iść na
bal”. Zgodziłem się z nią natychmiast, odczułem lekki wstyd z powodu niezręcznego sformułowania. Teraz wiem, że intuicyjnie miałem wtedy rację. W drodze
do Hospicjum na Rusa – i w nim przede
wszystkim – powinno się być właśnie osobą towarzyszącą choremu, w radykalnym
– mocniejszym niż zawiera je pojęcie opiekun – sensie tych słów. To miejsce po to
zostało stworzone.

Demonowi na przekór
Karetka cofając się wygodnym podjazdem dociera do pomieszczenia z windą. Danka na noszach, sanitariusze i ja
po paru chwilach jesteśmy na korytarzu
Oddziału Stacjonarnego. Powitani i prowadzeni przez pielęgniarkę trafiamy do
dwuosobowego pokoju przedzielonego
kotarą. Sanitariusze przenoszą Dankę na
łóżko, jak później będziemy się mogli wielokrotnie przekonać, całkowicie różne od
tych znanych nam ze szpitali, pozbawionych elektronicznego sterowania, regulowanych ręcznie i tylko w zakresie położenia
podgłówka. Błyskawicznie zjawia się lekarz,
bez kitla, przedstawia się i przeprowadza
z Danką szczegółowy wywiad-rozmowę.
Podobnie pielęgniarka, która opowiada jej
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o miejscu, w którym się znalazła, w sposób
pogodny, włączający, troskliwy.
W przerwie układam rzeczy Danki
w szafce wyposażonej w drzwiczki po obu
stronach, szuflady obustronnie wysuwane
i przymocowany z boku, regulowany pod
względem wysokości i długości stolikowy
blat, który można choremu wygodnie podsuwać na czas jedzenia. Konstrukcja prosta,
tym niemniej nie widziałem jej w żadnym
ze znanych mi szpitali. Robiąc te wszystkie
obserwacje i teraz rozpisując się o nich nie
mam poczucia, że małostkowo uciekam
od tematu, zasadniczej, paraliżującej Sprawy, w której stałem się osobą towarzyszącą
Dance – w jej bólu i umieraniu. Bo właśnie
każda niedogodność sprzętu czy organizacji opieki jest dla chorego i umierającego dodatkowym upokorzeniem, kolejnym
zwycięstwem demona wykorzystującego
niedoskonałość tego, co namacalne, dla
zadawania cierpień i tak dostatecznie już
triumfującego w czasie choroby, będącej
przecież skrajną, ostateczną manifestacją
zniszczalności materii i naszego wydania
na jej łaskę i niełaskę, stanem największego poddaństwa.
Oboje znaliśmy to aż nadto szczegółowo. Danka miała za sobą już kilka stacji
swojej drogi krzyżowej. Przed tygodniem
została wypisana ze szpitala po miesięcznym leżeniu tam wyłącznie na plecach,
z niezagojoną raną pooperacyjną, stanem
zapalnym wokół otworu do świeżo założonej stomii, która dla psychiki równa się
stresowi po amputacji. Ponieważ lekarz
prowadzący orzekł, że nie może jej „trzymać“ w szpitalu w nieskończoność, znalazła się w swoim mieszkaniu na czwartym
piętrze bez windy, pod opieką osiemdziesięcioletniej matki i pielęgniarki środowiskowej, która na wstępie oświadczyła, że
nie zaryzykuje wymiany worka stomijnego,
bo nigdy tego nie robiła. Pięć dni spędzone
w domu było torturą psychiczną i cielesną
dla chorej, jej matki i wszystkich, którzy starali się pomóc, z dnia na dzień coraz boleśniej zdając sobie sprawę, że przerasta to
ich siły, a przede wszystkim kompetencje.
Danka znalazła się poza systemem opieki,
zdana tylko na przyjaciół. Ci zaś powodowani jakimś chyba pozaziemskim impulsem, pomimo jasnej świadomości, że szybka pomoc jest niemożliwa, o taką pomoc

Eugeniusz Biały

się zwrócili. Dramatycznie, wierząc wbrew
nadziei. I otrzymali ją tego samego dnia.
Zabierając Dankę z mieszkania, do
którego nie miała już wrócić, układając jej
rzeczy w szafce Hospicjum, czułem mimo
wszystko ulgę, płynącą z pewności, że nasza bezradność wobec jej cierpienia maleje.
Bo przestaliśmy być już tak zupełnie sami.
Pierwsze dni w Hospicjum były dla Danki jeszcze okresem względnego wytchnienia, gdy trzymany w ryzach ból pozwalał,
byśmy – pielęgniarki, wolontariusze i ja –
byli jedynie przedłużeniem, wsparciem
i zastępstwem jej rąk i nóg. Prosiła, nieraz
rozkazywała, świadomość i pamięć zdrowego człowieka umożliwiała jej precyzyjną
kontrolę nad otoczeniem i wszystkimi sprawami. Leżała nadal w dwuosobowym pokoju, nie miała siły czytać, nieczęsto oglądała telewizję, ale przyjemność sprawiały
jej głosy zza kotary, gdzie wokół umierającej długo, choć spokojnie starszej pani czuwała, wymieniając się całodobowymi dyżurami, trzypokoleniowa rodzina. W tamtym
okresie noce jeszcze spędzałem poza Hospicjum. Wszystko zmienił telefon wzywający jej mamę i mnie do jak najszybszego
przyjazdu, stan Danki nagle się pogorszył.
Wtedy poznaliśmy Profesora.

Profesor
Profesor Jacek Łuczak ukończył poznańskie I Liceum Ogólnokształcące (1953)
i Akademię Medyczną (1958), obie placówki imienia Karola Marcinkowskiego. I można w tym patronacie widzieć pewien symbol, znak rozpoznawczy życia i działalności
Profesora, tak jak Marcinkowski lekarza jednostek i społeczeństwa. Spisując dokonania Profesora Łuczaka trzeba by co chwilę
wtrącać słowo „pierwszy“. Profesor bowiem
jest pionierem. To on swego czasu głośno
powiedział, przeciwstawiając się lekarskiemu zabobonowi, że rak nie musi boleć. Jak
też, że w Polsce ludzie w złych warunkach
się rodzą i w złych warunkach umierają. I że
trzeba to zmienić.
I pokazał, że da się to zrobić. Jako jedyny lekarz wolontariusz, działając w ramach
Poradni Walki z Bólem, jeździł na wizyty domowe do chorych na raka objętych opieką
paliatywną i świadczył pomoc anestezjologiczną. Jednocześnie stał za wszystkimi

chwilę. Po paru minutach wrócił. „Byłem
u pańskiej dziewczyny. Coś jej zostawiłem.“
Dotknął mojego ramienia i zniknął. Kiedy
wróciłem do pokoju, na piersiach Danki
leżał maleńki niebiesko-biały koszyczek
w kształcie serduszka, upleciony z kredowanego kartonika. I znów na chwilę zrobiło się bezpieczniej i cieplej, jakby demony
na czas jakiś, widząc że Odchodząca może
jeszcze otrzymywać upominki i być czyjąś
dziewczyną, ustąpiły życiu.
To moje krótkie wieczorne spotkanie
z Profesorem Łuczakiem odbyło się na prze-
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inicjatywami, które doprowadziły do po- i mniemaniom. Te zaś głoszą: po pierwwstania Hospicjum i Kliniki Opieki Palia- sze – dobro pacjenta jest tożsame z dotywnej, którymi kieruje. W każdym zdaniu brem personelu medycznego mierzonym
opisującym historię rodzenia się i trwania efektywnym (w mechanicznym wymiarze)
tych instytucji jej autor powinien umiesz- wykonaniem obowiązków, po drugie – odczać jego nazwisko jako pomysłodawcy wiedzający przeszkadzają w funkcjonowai organizatora.
niu szpitala. W Hospicjum jest odwrotnie:
Profesor Łuczak jest także autorem ory- dobro pacjenta jest ważniejsze niż dobro
ginalnych polskich i międzynarodowych personelu; odwiedzający, podobnie jak
programów nauczania dla lekarzy, pielę- wolontariusze, pomagają w funkcjonowagniarek i studentów medycyny w zakresie niu Hospicjum.
medycyny paliatywnej. Szefem lub członMieszkając tam dwa tygodnie miałem
kiem organizacji międzynarodowych roz- dość czasu, by się o tym przekonać. Będąc
powszechniających wiedzę na temat tej łącznikiem między Danką a paniami z pomedycyny i wspierających jej rozwój. Jego koju pielęgniarek, nigdy nie spotkałem się
doświadczenie zmaterializowane w funk- nie tylko z odmową, ale nawet nieuzasadcjonowaniu poznańskiego Hospicjum stało nioną zwłoką w spełnieniu mojej prośby.
się wzorcem dla pięciuset ośrodków opieki Żywo tkwi mi w pamięci pan Romek, piepaliatywnej w Polsce. Promieniuje także na lęgniarz, który przyniósł dla mnie łózko.
Europę Środkowo-Wschodnią.
Na oddziale ciągle w ruchu, żartoTo ogromne, mogące obdzielić parę bliwie zagadujący do chorych
imponujących biografii dzieło, w oczach i pielęgniarek, dający mi
powierzchownych obserwatorów mające dobre rady. Kiedy
być może postać umieralni na Rusa, opie- zauważyłem: „Pan
ra się na szlachetnym, zupełnie przeciw- to ciągle w bienym współczesnemu, nakierowanemu na gu“ – „A jak inaczej,
efektywność, rozumieniu medycyny. Dla miałbym czegoś nie
Profesora Łuczaka medycyna nie kończy zrobić umierającym?“
się z chwilą wyczerpania możliwości wyle- – odparł.
czenia. Medycyna i leczenie trwa tak długo,
Podobnie lekajak długo trwa przy doczesnym życiu czło- rze, sami inicjujący
wiek, który nie składa się tylko z nieodwo- rozmowy z bliskiłalnie umierającego ciała. Jest o wiele więk- mi chorych, omaszą całością. I ta całość aż do jej ziemskiego wiający nie tylkońca wymaga leczenia.
ko medyczną, ale
i psychiczną sytuację swoich podBoże Narzędzie
opiecznych. To
Kiedy spotkałem po raz pierwszy Pro- wszystko ich zafesora, rozmawiał z mamą Danki na kory- sługa, efekt wrażlitarzyku przed drzwiami pokoju, w którym wości i wysiłku (któleżała. Zatrzymałem się nieproszony, nio- rego najczęstszym
sąc kubek z herbatą. Profesor mówił ci- rezultatem, choć wichym głosem, pochylony, patrząc w oczy. dzianym z najkrótszej
Rzeczy, które niby się wie, których słuchać z możliwych perspeksię nie chce. Słuchałem, nie było mi zim- tywy, jest wypisanie kono ani gorąco. Było ciepło. Tak jak jest za- lejnego aktu zgonu). Ale
wsze w tych nielicznych momentach, gdy za wszystkim odczuwa się
zdarzy się spotkać człowieka z Innego Wy- obecność Profesora. Kiedy
miaru. Na nasze nieporadne próby szuka- pojawia się – nie na długo –
nia nadziei, Profesor odpowiedział: „Jeste- na oddziale: wysoki, szczupły,
śmy tylko narzędziami w ręku Boga. Co my zwykle w dżinsach, błękitnej
wiemy?“. Uściskał nas i odszedł. Przedtem koszuli i niebieskiej kamizelce,
z łagodnym naciskiem zaproponował, by robi się bezpieczniej.
być z Danką także w nocy. Byłem na to od
Pewnego wczesnego wieczoru nadłuższego czasu przygotowany.
stępującego po bardzo ciężkiej nocy, kiedy
Od tego dnia zamieszkałem w Hospi- cierpienie Danki stało się nie do wytrzymacjum. Nieograniczona możliwość odwie- nia, budząc w niej bunt, zobaczyłem Prodzin o każdej porze, prawo do polowe- fesora przechodzącego korytarzem. Porozgo łóżka, które wolno ustawić w pokoju mawiał z leżącym tam chorym i przemknął
chorego to rewolucja w polskim systemie w głąb, gdzie w niewielkiej odległości od
szpitalniczym. W czym znowu przejawia dyżurki pielęgniarek, przeniesiona już do
się myśl i system przekonań Profesora, idą- jednoosobowego pokoju, leżała Danka.
cy pod prąd powszechnym praktykom Wyraźnie wpadł do Hospicjum tylko na

znaczonym dla gości i chodzących chorych
tarasiku na piętrze, wyposażonym w stolik, kanapę, stanowisko do robienia kawy
i herbaty, telewizor, ale przede wszystko
w widok na zieloną oazę. Oaza składa się
z dużych doniczkowych kwiatów i pełnej
czerwonych rybek sadzawki, stanowiąc
środek hospicyjnego westybulu, przypominającego raczej hotel niż szpital.
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o nas

Do pewnego czasu lubiłem spoglądać
przez balustradę w dół, dając odpoczynek
wzrokowi i ciesząc się na myśl, że któregoś
dnia w trakcie rehabilitacyjnego spaceru
oazę zobaczy również Danka, jak też pojawiające się coraz liczniej bożonarodzeniowe ozdoby. Hospicjum nie jest przecież

umieralnią, codzienna obecność oddanej
swej pracy i pełnej uroku pani rehabilitantki oraz częste wizyty studentek i studentów
fizykoterapii potwierdzały, że (co jest ewenementem na polską, a może i światową
skalę) leczenie trwa zawsze, a „Hospicjum
to też życie“, co głosi – mówiące przecież
co do joty prawdę – hasło. Zresztą powroty z Hospicjum wzmocnionych pensjonariuszy także się zdarzają.
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Danka zmarła nazajutrz po tym, jak
ubrano na naszym oddziale choinkę. Trzy
dni przed Wigilią.

Nie bójcie się się motyli

Stąd też, podobnie jak o przemyślanej konstrukcji szpitalnych mebli, ograniczających pole manewru demonów, posługujących się materią jako narzędziem
tortur, bez cienia obaw o małostkowość
w obliczu Majestatu muszę wspomnieć o
istnieniu konta bankowego Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej*, jak też możliwości przekazania 1% podatku dochodowego dla tego
Towarzystwa**.

Na plakacie zachęcającym do wsparcia projektu rozbudowy Hospicjum możemy przeczytać informację, że codziennie
na miejsce na jego oddziale stacjonarnym
czeka w całej Wielkopolsce dwudziestu
cierpiących ludzi. To, że pionierska, szacowna i wzorcowa instytucja przynosząca
Kochany Człowiek
zaszczyt Poznaniowi nie osiągnęła rozmiarów choćby jednej setnej stadio„To jest kochany człowiek. Ja to czuję.“ –
nu sportowego i mieści tyl- powiedział o Dance Profesor podczas swoko 24 łóżka, przypisać jej ostatniej wizyty u niej. Intuicja go nie zamożna nie tyl- wiodła. Słowa „kochany“ użył w znaczeniu
ko znanej sze- – „dobry“. Gdyby rozumieć jego wypowiedź
roko niewrażli- w podstawowym sensie, już trudniej byłowości władz miasta by na nią przystać. Danka nie była kochana
na sprawy społeczne. tak, jak powinna. Zaangażowana w innych,
W tym wypadku an- oczekiwała wzajemności, która najczętymotywacja sięga ściej, nie wiedzieć czemu, nie nadchodziła.
o wiele głębiej. To Ta nieobecność ją gniewała, nieraz długo,
niechęć do my- potem gniew przechodził w aktywną reślenia o śmierci, zygnację – pomocne uczestnictwo w spraktórą pojmuje wach kolejnych osób. W jej życiu cuda się
się jako złą in- nie zdarzały, choć wierzyła w takie cuda,
westycję. Pro- które w życiu człowieka powinny być pofesor Jacek Łu- wszedniością. Nie były jej dane. Może więc
czak opowiada, te ostatnie tygodnie w Hospicjum, miejscu
że tylko jeden odwróconych ziemskich relacji, gdzie trafigłos przeważył ła jakby cudem, było początkiem, prawda –
w Komisji Zdro- bardzo bolesnym, zwrotu porozrzucanych
wia za refunda- kiedyś przez nią po świecie kawałków micją z NFZ usług łości. Odnieśli je w dużej liczbie ludzie, któh o s p i c y j n y c h . rych wcześniej nie znała. Ludzie Hospicjum.
To zatrważające A o ciąg dalszy, jak pozostało mi wierzyć,
i zdumiewające.
zadba Ktoś Inny.
Tymczasem znaProfesor Jacek Łuczak mówi, że kocha
kiem kampanii Po- swoich pacjentów i ich bliskich. Okazuje to
znańskiego Oddziału na wiele sposobów. Kiedy całuje umieraOpieki Paliatywnej, za- jących w rękę, przypomina o nieskończochęcającej do wsparcia nej godności każdego właśnie w chwili najrozbudowy Hospicjum, są większego poniżenia słabością. Kiedy to
motyle. Ich prastara, chrze- wspominam i wyobrażam sobie los Danki,
ścijańska, jeśli nie jeszcze pla- jej mamy i mój bez tych jej trzech tygodni
tońska symbolika, obrazująca p r z e ż y t y c h na Rusa 25a, mam ochotę
przemianę duchową człowie- pójść i Profesora w rękę pocałować. W staka, według autorów akcji skie- rym, zapomnianym geście, który się kierowana jest do potencjalnych mecena- rowało do kapłana, rodzica, dobroczyńcy.
sów, którzy mają uwrażliwić swoje serca na W Profesorze jest każdy z nich. 
los chorych i podarować im miejsca w Hospicjum. Ale symbol ten w swoim rdzeniu
przede wszystkim ukazuje istotę tego, co
dokonuje się we wciąż za małym budynku
na Rusa 25a. Przeistoczenie, najważniejszy
*Numer konta bankowego Poznańskiemomentu w naszym życiu, gdy z kokonów go Oddziału Polskiego Towarzystwa Opie– często niemiłosiernie skatowanych ciał, ki Paliatywnej.
uwalniamy się jako motyle, byty duchoPKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu:
we. Dlatego nie ma ważniejszej, bardziej 79 1020 4027 0000 1702 0031 0326
ludzkiej inwestycji niż inwestycja w god**Towarzystwo Opieki Paliatywnej Odną śmierć.
dział w Poznaniu, nr w KRS – 00000 31654
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Marek Zaradniak

4EVER MUSIC

MARTYNA JAKUBOWICZ
& ŻONA LOTA
OKRUCHY ŻYCIA

Cała Polska zna Martynę Jakubowicz z utworu „W domach z betonu nie ma wolnej miłości”. Od jej ostatniego autorskiego projektu
„Skórka pomarańczy” minęło 12 lat. Od tamtego czasu, owszem, był
Dylan w jej wykonaniu, ale przecież każdy artysta ceniony jest za to,
co ma własnego do zaproponowania. Muzyka na tym krążku jest autorstwa Martyny, ale swoje dołożyli też towarzyszący jej muzycy,
a szczególnie akordeonista Łukasz Matuszyk i gitarzysta Darek
Bafeltowski, no i producent płyty
Marcin Pospieszalski, grający na
skrzypcach, fortepianie i cymbałach rzeszowskich. Wszystkiego
dopełnia Kwartet Smyczkowy
„Kwadrat”. W rezultacie otrzymaliśmy mieszankę ambitnego
popu i folku. Jest czego słuchać.
Wszystkie teksty napisał Andrzej
Jakubowicz. Mówią o naszej polskiej współczesnej codzienności.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na „Pana Kasę”, który „z papieru i z metalu, sam martwy niby śmierć, więc cudzym życiem musi żyć
i pije naszą krew”, oraz na feministyczny „Handel słowami”, w którym
Martyna śpiewa - „nie wierz nigdy facetom, co słowa lubią najbardziej,
ich prawda wjeżdża karetą, a mieszka gdzieś na mansardzie”. Budka Suflera ma w swym repertuarze od lat przebój „Nie wierz nigdy kobiecie”.
Czy ten utwór stanie się równie długo granym przebojem, przekonamy
się za kilka lat, ale radzę sięgnąć po ten krążek wszystkim tym, którzy
lubią Martynę. A może po przesłuchaniu jej nowej płyty swą sympatią
zarażą też innych?

Krzak to jedna
z legend nurtu, który ponad 30 lat temu
naz wano Muz yk ą
Młodej Generacji.
Dziś ta generacja stała się w pełni dojrzałą,
a niektórzy jej reprezentanci niestety znaleźli się już po Tamtej
Stronie. Jednym z filarów Krzaka był zmarły 8 lat temu basista
Jerzy Kawa Kawalec.
Ten krążek jest zapisem koncertu, który odbył się 23 października ubiegłego roku podczas Śląskiego Festiwalu Gitary Elektrycznej. Z zespołem zagrali basiści współpracujący z zespołem po śmierci Jerzego Kawy Kawalca, a więc Joachim Rzychoń,
Krzysztof Ścierański, Andrzej Rusek i Dariusz Ziółek. Mamy tutaj dobrze znane
przeboje Krzaka odżywające na nowo.
Nagrania koncertowe mają to do siebie, że już drugi raz się nie powtórzą i nie wypada poprawiać ich w studio, dlatego są swoistym rarytasem dla
fanów. Z tego powodu po płytę powinni sięgnąć nie tylko ci, którzy się na
tej muzyce wychowali, ale wszyscy, którzy czują bluesa. Płytę otwierają dwa
krótkie utwory rockowe „Wysoki Lot”, w którym warto zwrócić uwagę na szybki dialog skrzypiec z gitarą oraz to, co do powiedzenia mają basiści Joachim
Rzychoń i Krzysztof Scierański. „Kattowitz” to gitarowe riffy i tylko jeden improwizujący basista Andrzej Rusek. W trwającej ponad 9 minut kompozycji
„Jacky 2004” pojawiają się i rozmawiają ze sobą przy pomocy instrumentów
trzej wirtuozi gitary basowej. Do Rzychonia i Ścierańskiego doszedł jeszcze
Dariusz Ziółek. Dedykowany Jerzemu Kawalcowi blues „Kawie” charakteryzują
partie unisono skrzypiec i gitary, choć nie brakuje tam również interesujących
solówek. „Lakis” i pochodzący z repertuaru SBB utwór „New Century” to swoisty wkład gitarzysty Apostolisa Anthimosa, tak bardzo związanego z obiema kapelami. Szczególnie na tę ostatnią kompozycję warto zwrócić uwagę.
Jest bowiem dużo swobodniejsza od swego pierwowzoru z repertuaru SBB.
I wreszcie finał, czyli soczysta blues-rockowa „Ściepka”.

ALOE
BLACC
GOOD
THINGS

METAL MIND PRODUCTION

Tak naprawdę tego albumu
reklamować nie trzeba, ale wypada odnotować jego ponowne
pojawienie. Powód jest prosty.
Od momentu, gdy pierwszy raz
wielu z nas kładło niespokojnie
igłę gramofonu na tej winylowej
wtedy płycie, minęło 40 lat, podczas których „Bridge Over Trouble
Water”, bo przecież taki ma tytuł
ten bestsellerowy krążek, sprzedał się w nakładzie 40 milionów
egzemplarzy. Słucha go kolejne
pokolenie. To zarazem 51. płyta
w rankingu 500 najciekawszych
wydawnictw fonograficznych
według magazynu „Rolling Stone”. Z okazji jubileuszu wytwórnia Sony
Music przygotowała swoistą niespodziankę. To trzy różne edycje tej
samej płyty. Pierwszy zestaw zawiera klasyczny album, płytę nagraną
na żywo w roku 1969 oraz DVD „Songs Of America/Making of Bridge”,
zawierające wywiady z Paulem Simonem i Artem Garfunkelem.
Drugi zestaw to klasyczny album plus wspomniane DVD i wreszcie
trzeci zestaw - klasyczne CD i CD z nagraniem na żywo. Cóż, prawdziwi
fani już powinni być w drodze do sklepów muzycznych.

KRZAK
4 BASY

MY MUSIC

SONY MUSIC

SIMON AND GARFUNKEL
BRIDGE OVER TROUBLED
WATER (40th ANNIVERSARY
EDITION)

Pochodzi z Kalifornii
i naprawdę nazywa się Egbert Nathaniel Dawkins III,
ale cały świat zna go jako
Aloe Blacc’a. Karierę rozpoczął w 1995 roku jako
MC w grupie tworzącej indie rap o nazwie Emanon.
Pod koniec lat 90. artysta
Blacc wyruszył w tournée
po Europie.
Jego muzyka zawiera elementy R&B, jazzu, muzyki soulowej i hip-hopu.
Piosenka „I Need a Dollar” zwiastuje wejście programu HBO „How to Make
it in America?” Tę i dwanaście innych piosenek znajdziemy na jego najnowszym krążku „Good Things”. Słuchając tego materiału szybko przekonamy się,
że to niezwykle dojrzałe utwory, tak pod względem muzycznym, jak i tekstowym. Zaskoczeniem może być soulowa wersja przeboju „Femme Fatale”
z repertuaru grupy Velvet Underground. Legendarny Marvin Gaye ma godnego następcę.
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rotary

IMPREZA CHARYTATYWNA ROTARY
WIELKOPOLSKI PIKNIK LOTNICZY
12.06.2011

BEDNARY

Chcesz w niezwykły sposób spędzić
czas z rodziną? Jesteś miłośnikiem podniebnych akrobacji i zabytkowych aut? Koniecznie przyjdź na imprezę charytatywną
Rotary. Organizatorzy w swoim programie
przewidzieli wiele atrakcji. To niepowtarzalna okazja, by podziwiać występy Grupy
Akrobacyjnej „Żelazny” i samemu spróbować lotu balonem! Przejażdżka militarnym pojazdem, zabytkowym samochodem czy bicyklem i pamiątkowe zdjęcia

R E K L A M A
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to tylko niektóre z propozycji. W programie pikniku przewidziane są pokazy sztuk
walki, występy zespołów muzycznych i tanecznych. Nasze siły zregenerują specjały
kuchni regionalnej. Każdy chętny będzie
mógł honorowo oddać krew i wesprzeć
Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu przysłowiową złotówką. Dlatego w niedzielne popołudnie 12 czerwca koniecznie
odwiedź lotnisko Bednary!

www.piknikrotary.pl

Nadleśnictwo Koło należy do najbar- w kategorii „Promotor Ekologii”. W ubiedziej nietypowych w kraju, co wcale nie głym i bieżącym roku uzyskało przedłuoznacza, że ustępuje innym pięknem kra- żenie znaku w tej kategorii za ciągłość
jobrazu czy bogatą szatą roślinności. Nie- inicjatyw z szeroko pojętej edukacji
typowość polega m.in. na tym, że swoim ekologicznej.
obszarem działania obejmuje aż trzy woOd kilku lat przykłada się tutaj dużą
jewództwa: wielkopolskie (powiat kolski wagę do edukacji przyrodniczej poi koniński), kujawsko-pomorskie (powiat przez organizowanie leśnych
włocławski) oraz łódzkie (powiat łęczyc- spotkań z dziećmi i młodzieki). Jednak rozległość terenu może być żą oraz zajęcia edukacyjne
tylko magnesem do odwiedzenia leśnych w leśnej szkółce zespozakątków. Istniejące od ponad 80 lat Nad- lonej. Na jej bazie wraz
leśnictwo Kolskie zarządza obecnie lasa- z Kolskim Związkiem Komi o powierzchni 11.459 ha na pograniczu munalnym i Starostwem
Wielkopolski i Kujaw, w dorzeczu Warty Powiatowym w Kole
i Neru. To właśnie tutaj swoje źródła ma w 2006 roku utworzono
Noteć, a malownicze poprzetykane polami, „Izbę Przyrodniczo-Leśną”.
rzekami kompleksy leśne tworzą krajobraz Wyposażona została w szewart odwiedzenia i bliższego poznania.
reg pomocy dydaktycznych:
W leśnych ostępach swoje siedziby za- nasiona drzew, tablice przedstałożyło wiele gatunków zwierząt i ptaków, wiające poszczególne gatunki drzew i ich
w tym także chronionych. Rośnie tu rów- szkodniki, gabloty entomologiczne, wynież 36 pomników przyrody, w większości pchane zwierzęta, książki przyrodnicze,
pojedynczych okazałych dębów, buków, zegar obrazujący pory śpiewu ptaków lewiązów, lip czy sosen. W leśnictwie Dąbie śnych, zabytkowe przybory biurowe użyi Kiejsze znajdują się pomnikowe głazy na- wane dawniej w kancelarii leśnika oraz
rzutowe. Są też dwa rezerwaty przyrody – tablice magnetyczne. Prowadzenie lekcji
Rogóźno i Kawęczyńskie Brzęki.
ułatwia również nowoczesny zestaw multiSłynne grobowce megalityczne przy- medialny. Do dyspozycji dzieci i młodzieży
ciągają turystów. W rezerwacie archeolo- są ścieżki edukacyjne: „Leśny Parów”, „Gragicznym w Wietrzychowicach zachowane bina” oraz ścieżka przyrodniczo-archeolozostały tzw. kultury pucharów lejkowa- giczna „Wietrzychowice”.
tych pochodzące sprzed 3,5 tys. lat p.n.e.
„Dzień Lasu” w ramach „Tygodnia z EkoW tej chwili w Polsce mamy tylko trzy ta- logią” to ciekawa propozycja spotkania
kie stanowiska.
dzieci i młodzieży z pracownikami nadleNa terenie nadleśnictwa pamięta się śnictwa i samorządowcami kolskimi. Odrównież o tragicznej historii II wojny świa- bywa się rokrocznie w Szkółce Zespolonej
towej. W miejscowości Chełmno nad Ne- Kiejsze. Organizowany jest wspólnie ze Starem (8 km od Koła) mieścił się pierwszy rostwem Powiatowym w Kole i poza eduhitlerowski obóz zagłady na ziemiach pol- kacją zapewnia wiele atrakcji.
skich. Już w 1941 roku prowadzono tam na
W 2010 roku i w tym roku również podskalę masową eksterminację ludności ży- czas „Dnia Lasu” na terenie szkółki odbył się
dowskiej, a po raz drugi zbrodniczą działal- XI finał Powiatowej Olimpiady Ekologicznej.
ność hitlerowcy kontynuowali w 1944 roku Organizatorami tejże Olimpiady jest Stalikwidując łódzkie getto. W Chełmnie zgi- rostwo Powiatowe w Kole, Nadleśnictwo
nęło ponad 360 tys. osób, głównie narodo- Koło, Komenda Powiatowa Państwowej
wości żydowskiej . Dzisiaj jest tam miejsce Straży Pożarnej w Kole oraz Związek Miępamięci narodowej.
dzygminny Kolski Region Komunalny.
Gospodarkę leśną nadleśnictwo proNadleśnictwo Koło współpracuje rówwadzi zgodnie z certyfikatem FSC, czyli na nież ze szkołami w ramach konkursu „Czypodstawach ekologicznych.
sty Las”, organizowanego przez TowarzyW 2009 roku Nadleśnictwo Koło ode- stwo Przyjaciół Lasu. Celem jest poprawa
brało pierwszy raz certyfikat i dyplom oraz czystości polskich lasów, promocja zastatuetkę laureata Narodowego Konkur- sobów przyrody i właściwych zachowań
su Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w lesie.

lasy

Najważniejsza
jest edukacja

Nadleśniczy Mirosław Macherski
Od trzech lat w pierwszą niedzielę
września na terenie Parku Kulturowego
Wietrzychowice zarządzanego przez Nadleśnictwo Koło (Leśnictwo Rogóźno, Uroczysko Wietrzychowice) odbywa się festyn
archeologiczny. Podczas festynu archeolodzy prezentują przybyłym stare formy
rzemiosła i życia codziennego w osadzie.
Odbywają się pokazy obróbki krzemienia,
rogu, kości i bursztynu, wyrabia się prymitywną broń. Uczestnicy mogą obejrzeć
pełną gamę wzorów naczyń glinianych
i poznać technikę ich wytwarzania. Dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieci, cieszy się prezentacja neolitycznych instrumentów muzycznych, tym bardziej że
można dla siebie te instrumenty wykonać.
Ponadto na festynie demonstruje się najprostsze sposoby tkania, a zielarka uchyla
rąbka tajemnicy związanej z ziołolecznictwem oraz wykorzystaniem roślin do barwienia tkanin czy też skóry.
Rok 2011 został ogłoszony „Międzynarodowym Rokiem Lasów” i pod tym
hasłem będzie przebiegać m.in. kolejna Powiatowa Olimpiada Ekologiczna
współorganizowana ze Starostwem Kolskim, festyn „Wehikuł czasu” w Parku Kulturowym Wietrzychowice oraz szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą.
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szkolnictwo

Andrzej Wilowski

A
co
na
to
Heliodor?
rzecz o polskich uczelniach wy˝szych
Dziennik „Rzeczpospolita” i tygodnik
„Polityka” ogłosiły ranking polskich wyższych uczelni. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński, drugie – Uniwersytet
Warszawski, a na trzecim znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uczciwie byłoby porównać kryteria,
którymi kierowali się w ocenie autorzy krajowego zestawienia w konfrontacji z tymi,
które są przyjmowane w rankingach światowych. Jednak nauka to nie sport i nie
wszystko da się tu obiektywnie zmierzyć
jako wyniki czy osiągnięcia. Zresztą tego
typu wykazy są wymowne dla kandydatów na uczelnie, ale nie będę się upierał, że
mają one większą wartość niż publicystyczną. Wśród naukowców krąży taka facecja –
Jagielloński jest najstarszy, więc dlatego
zawsze jest na pierwszym miejscu wymieniany, a zaraz po nim Warszawski, bo największy w kraju, ale UAM wymienia się zaraz po nich, bo jest najlepszy. Ja dodałbym
jeszcze, że najmłodszy. Niedawno obchodził 90. rocznicę utworzenia.
Pierwszym jego rektorem był
profesor Heliodor Święcicki. Uniwersytet poznański potrzebował
sporo czasu na zdobycie uznania.
W tamtym czasie prym wiodły
obok Uniwersytetu Jagiellońskiego – Uniwersytet Jana Kazimierza
i Stefana Batorego. Uniwersytet
Warszawski, pomimo położenia w stolicy, wcale nie miał
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„centralnego znaczenia”. Kiedyś podstawowym kryterium w ocenie uczelni była tradycja. Wojna światowa nie tylko zburzyła
porządek polityczny w świecie i Europie,
lecz także zmieniła dawne stosunki społeczne, w tym momencie też spadła ranga uczelni, które mogły się wylegitymować
wyłącznie tradycją.
Zaczęto stawiać przede wszystkim na
konkretne dokonania naukowe. Pojawiła się wysoka specjalizacja wśród uczelni. Wydziały nauk medycznych, a nawet
niektórych humanistycznych, zaczęły się
odłączać od uniwersytetów i przekształcać w akademie. Jednak największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się
wyższe szkoły zawodowe, w szczególności techniczne.
Dziś w środowisku akademickim słyszy
się opinie, że rynek powinien wpływać na
rozwój uczelni.
Jeśli spojrzeć na rankingi opisane na
wstępie, to w wolnej konkurencji szanse
polskich uczelni są niewielkie. Każda uczelnia zainteresowana jest pozyskaniem najzdolniejszych słuchaczy, ale o poziomie
kształcenia decyduje ta „średnia”. Naukowcy twierdzą, że od lat polskie uczelnie są
niedoinwestowane, począwszy od niskich
zarobków kadry, a na muzealnym wyposażeniu laboratoriów skończywszy.
Jednak liczba wyższych uczelni stale rośnie. Rozwija się dydaktyka, a nauka
nie. Dydaktyka jest tańsza od działalności badawczej. Kadra wobec marnych zarobków musi dorabiać w prywatnych
szkołach, ale prywatne szkoły nie
prowadzą badań. Nie pomogą wyższe dotacje budżetowe, one nie

sfinansują takich badań, musi w ich kosztach uczestniczyć przemysł. W Polsce przemysł jednak nie jest zainteresowany wynalazkami i nowymi technologiami. Drobnym
wsparciem dla naukowców są rozmaite
formy współpracy z zagranicznymi środowiskami akademickimi, które dają szanse
uczestniczenia w ważnych i zaawansowanych badaniach.
Postawiłem diagnozę. Powie Czytelnik,
że to same oczywistości, ale jak rozwiązać
ten problem, czy warto w ogóle go rozwiązywać? Pora więc powiedzieć o przyczynach i rozwiązaniach, które są możliwe, choć nie ma pewności, że spotkają się
z zainteresowaniem. Powiem więcej, dalsze
tezy i wnioski nie spodobają się nikomu:
profesorom, studentom, politykom.
O poziomie uczelni w pierwszym rzędzie decyduje kadra naukowa i dydaktyczna, która w Polsce tradycje akademickie
i autonomię uczelni pojmuje dość dosłownie. Na wielu uczelniach nadal obowiązuje ustrój feudalny. Dyskutowano przez lata
kwestie kontraktów profesorskich. Rotacja
kadry praktycznie nie działa. Nie jest mi
znany przypadek, aby ktoś musiał opuścić
uczelnię z powodu braku wyników w pracy
naukowej czy dydaktycznej.
Wymiana kadry między uczelniami też
jest fikcją, bo nie ma na to pieniędzy. Angażowanie na kontrakty zagranicznych profesorów jest fikcją, bo żadna uczelnia w Polsce nie jest w stanie zaoferować nie tylko
odpowiednich zarobków, ale też bazy dla
badań. Akademiccy feudałowie czują się
pewnie. Praktycznie sami sobie zatwierdzają nominacje profesorskie. Wybory kierowników zakładów, a także dziekanów są
fikcją, bo o ile są poprawne pod względem
formalnym, to merytorycznie też są formalnością.
Nie znalazł finału skandal z doktorem
Mizgalskim, który nie mógł przystąpić do

szkolnictwo

kolokwium habilitacyjnego tylko dlatego,
Z Europy Zachodniej przyszła do nas nieudaczników, choć wystarczająco zdolże ujawnił agenturalną przeszłość dzieka- zdrowa moda na BIC (Business Incubation nych do „zaliczania” stopni. Właśnie takiena wydziału, na którym miała być obrona. Center), „inkubatory przedsiębiorczości”, lo- go błędu nie popełnili Amerykanie, otwieŚrodowisko profesorskie wykazało zadzi- kowane przy ośrodkach akademickich lub rając uczelnie dla mas, oddzielili naukę od
wiającą solidarność z dziekanem. W Toruniu wręcz na samych uczelniach. Dzięki takie- dydaktyki. Dobrze skonstruowany program
prywatną wyższą szkołą marketingu kiero- mu rozwiązaniu ci najzdolniejsi już w trak- dydaktyczny i szeroka oferta przedmiotowa
wał były oficer SB. W końcu był doświad- cie studiów zostają przedsiębiorcami, pro- pozwalały na zdobywanie wysokich kwalificzonym fachowcem od technik perswazyj- wadząc przeważnie małe firmy eksperckie kacji, choć w wąskich specjalnościach. Dzięnych, przydatnych również w reklamie. Na i inżynierskie w zakresie wysokich technolo- ki temu wykształcenie stało się cennym tokilku uczelniach dokonano kosmetycznych gii. Jednak, jak już powiedziałem, to wyjątki, warem.
zmian, w instytutach nauk politycznych bo dotyczą najzdolniejszych i najaktywniejStudia powinny być płatne niezależnie
o „socjalistycznej proweniencji” zamienio- szych, a jak zauważyłem wcześniej, o pozio- od typu uczelni i ich stopnia. Każdy absolno tabliczki i tak powstały wydziały dzien- mie uczelni decydują przede wszystkim ci went szkoły średniej ubiegający się o innikarstwa.
„średni”. Uczelnie techniczne mają spore deks otrzymywałby kredyt pozwalający na
Nie ma mowy o poprawie jakości ka- kłopoty z naborem, nieliczni kandydaci są pokrycie pełnych kosztów studiów. Stosowdry akademickiej bez „lustracji” i „dekomu- w stanie spełnić wymagania uczelni.
nie do osiąganych wyników kredyt ten byłnizacji”.
Czy proponuję zamykanie wydziałów by w części umarzany.
Najszybciej rozwijają się kierunki huma- humanistycznych, a w ich miejsce – powoTakie rozwiązanie miałoby dwie zalety,
nistyczne i dyscypliny paranaukowe. Mnożą ływanie politechnicznych? Nie. Przed takim po pierwsze dydaktyka opierałaby się na
się kierunki studiów, powstają nowe specja- postulatem powstrzymuje mnie poczucie realnych budżetach z wpływów z czesnelizacje, ale czy związane jest to z popytem realizmu – zwyczajnie brakowałoby absol- go i żadna uczelnia nie byłaby dyskrymina nowych specjalistów? Bynajmniej wcale wentów szkół średnich zdolnych podjąć ta- nowana czy preferowana, po drugie sami
nie rynek o tym decyduje, lecz mody i in- kie studia. Właśnie, czy koniecznie muszą to studenci wykształcenie traktowaliby jako
wencja kadry.
być studia? Uważny czytelnik zauważył, że inwestycję we własną przyszłość. OczywiWiele szkół wyższych jest takimi tylko z upodobaniem piszę o „wykształceniu na ście, to tylko propozycja mechanizmu, a doz nazwy i wypełniają pewną lukę na rynku, poziomie wyższym”, a nie o „studiach” czy kładne zasady wymagałyby precyzyjnego
powstałą po upadku szkolnictwa zawodo- „zdobywaniu stopni naukowych”. W tym skodyfikowania w sposób nie budzący wątwego na poziomie szkoły średniej. Czy je- miejscu zauważę, że niepokojąco wzrosła pliwości, jasny i czytelny.
stem przeciwnikiem masowego kształce- „produkcja doktoratów”, w tym przypadku
Jednak i na samych uczelniach wypania na poziomie akademickim? Oczywiście, zadziałała odwrotność prawa przechodze- dałoby wprowadzić dyscyplinę finansową.
że nie. Z wielu powodów upowszechnianie nia ilości w jakość. O ile poczyniono pierw- Wielokrotnie już wspominałem o finansach,
wykształcenia jest pożądane.
szy krok w reformie toku studiów, czyli pora odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczyPo zakończeniu II wojny światowej podzielono je na dwa etapy – licencjacki wiście nakłady na naukę są za niskie? Jeśli
masy młodych zdemobilizowanych męż- i magisterski, o tyle zrobiono to niekonse- wzięlibyśmy pod uwagę zależność między
czyzn powróciły do Ameryki z frontów eu- kwentnie. Owa niekonsekwencja pośrednio każdym milionem złotych wydanym na firopejskich i dalekowschodnich. Nie było dla wynika z ciągle feudalnego ustroju szkół nansowanie wyższych uczelni a przypadanich pracy, nawet wzrosło bezrobocie, bo wyższych. Nadal „zalicza się” stopnie w ka- jącą na niego liczbą wynalazków, odkryć
spadła produkcja na rzecz armii. Dla tych, rierze akademickiej, a nie kwalifikacje.
lub patentów, to okazałoby się, że pieniąktórzy narażali życie w walce o najwyższe
Obowiązek pisania prac licencjackich dze te są wydawane znacznie mniej efekwartości, nie było żadnych propozycji na i magisterskich stanowi zbędne obciąże- tywnie niż w krajach od nas biedniejszych
czas pokoju, na przyszłość. Tego problemu nie zarówno dla samych studentów, jak czy mniejszych.
nie miała zrujnowana wojną Europa, trzeba i dla uczelni. Dyplom magisterski jest jak
W Polsce obecnie studiuje dwa miliobyło odbudować cywilizację. Podczas gdy szlachectwo, daje satysfakcję, lecz sukcesu ny młodych ludzi. Liczba ta cieszy nie tylna Starym Kontynencie uczelnie walczyły nie gwarantuje. Pisaniu prac magisterskich ko resort edukacji. Gdyby nie było tylu
o studentów, bo sale wykładowe świeciły powinni się poświęcić absolwenci, którzy studentów, to bezrobocie wśród młodych
pustkami, za oceanem powstał program zechcą kontynuować karierę w nauce. Po- ludzi w Polsce byłoby znacznie większe
masowej edukacji. Każdy Amerykanin po- dobnie studia doktoranckie powinny być niż w Hiszpanii, która przewodzi w tej stawracający z wojny mógł otrzymać indeks, przewidziane dla tych, którzy z nauką są tystyce w Europie. Student jest poszukistypendium socjalne czy naukowe.
już związani, czyli nie „zaliczają” kolejnego wanym pracownikiem, bo mniej kosztuje
Opóźnienie startu w karierze zawodo- stopnia, lecz prowadzą rzeczywiste prace i nie zobowiązuje pracodawcy do stałego
wej obywatela jest dla państwa lepszym badawcze.
zatrudnienia. Pracujący studenci sami się
rozwiązaniem niż wypłacanie zasiłków dla
Moje rozwiązanie spowoduje wyraźne utrzymują, płacą czesne i podatki, ale nie
bezrobotnych ludziom młodym, lecz bez oddzielenie procesu dydaktycznego od pra- obciążają systemu emerytalnego, o tym
zawodu lub wykształconym ledwie na po- cy naukowej. Rezygnacja z „tytułowej fik- zaczną myśleć z chwilą podjęcia pierwszej
ziomie szkoły średniej, czyli bez kwalifikacji. cji” wpłynie korzystnie na jakość procesów pracy. Rzecz jasna, o ile nie zasilą szeregów
Wreszcie młody człowiek studiując ma szan- dydaktycznych, chociażby uwolni od pro- bezrobotnych.
se na rozwój i jest nadzieja, że w przyszłości blemu „nadzoru” nad masą prac. ZwolnieDobrze, ale co na to wszystko „Heliobędzie aktywny na rynku pracy, a może na- nie profesorów z tego obowiązku pozwo- dor”? Z okazji jubileuszu powołania w Powet w biznesie.
li zająć się rzetelnie karierami i postępami znaniu uniwersytetu w 1919 roku, wówczas
tych najzdolniejszych i twórczych studen- zwanego „Piastowskim”, władze Uniwersytetów, którzy powinni pozostać w nauce. Dziś tu im. Adama Mickiewicza wybiły okolicznoci najzdolniejsi wybierają kariery w bizne- ściową monetę nazwaną od imienia pierwsie, administracji czy wielkich korporacjach, szego rektora uczelni „heliodorem”. Jednego
a kariery akademickie przewidziane są dla „heliodora” wyceniono na 4 zł. 
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Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 61 81 07 629
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie znajduje się
w gminie Komorniki, około 10 km na południe od Poznania, przy trasie do Wrocławia i szlaku
kolejowym do Wolsztyna. Usytuowane jest w przepięknym otoczeniu Wielkopolskiego Parku
Narodowego, w pobliżu lasów i jezior.

KALENDARZ IMPREZ I WYSTAW NA 2011 ROK
Festiwal piwa 15 maja
Impreza ukazująca tradycje produkcji i spożycia piwa na ziemiach polskich oraz prezentująca
birofilia, piwowarstwo domowe
oraz małe i średnie browary funkcjonujące współcześnie w Polsce.

Wesele sieradzkie. V Europejski Festiwal Sztuki Ludowej
28 sierpnia

Jesień w domu i zagrodzie.
Retro show
2 października

Festyn Zielonoświątkowy
12 czerwca

Impreza plenerowa nawiązująca
do popularnego dawniej na wsi
polskiej zwyczaju obchodzenia
Zielonych Świątek, połączonych
w okresie późniejszym z Dniem
Strażaka i Świętem Ludowym.
Ukraińcy – historia i kultura
26 czerwca
Kolejne przedsięwzięcie Muzeum
z cyklu poświęconego mniejszościom narodowym i etnicznym
na ziemiach polskich. Tym razem
zaprezentowana zostanie historia i kultura mniejszości ukraińskiej. Imprezie towarzyszyć będzie konferencja naukowa oraz
wystawa czasowa.
Niedziela w Muzeum
31 lipca
Podczas festynu będzie można
obejrzeć zabytkowe ciągniki rolnicze ze zbiorów muzeów polskich oraz z kolekcji prywatnych.
Odbędzie się otwarcie labiryntu
kukurydzianego oraz przybliżona zostanie praca wielkopolskiej
policji.

Impreza plenerowa z cyklu prezentującego ludową obrzędowość weselną tym razem dotycząca wsi sieradzkiej (obrzędy
i zwyczaje weselne, twórczość ludowa, typowe potrawy regionalne). Imprezie towarzyszyć będą
liczne występy zespołów ludowych w ramach V Europejskiego
Festiwalu Sztuki Ludowej.
Jesień na wsi
26 września – 7 października

Festyn prezentujący tradycyjne
wiejskie zajęcia i prace związane
z jesiennym zbiorem, zagospodarowaniem i przetwarzaniem płodów rolnych, przygotowaniem
zapasów na zimę oraz pokazujący zabytkowe maszyny i urządzenia w ruchu.
Zwyczaje i obrzędy
bożonarodzeniowe
21 listopada – 16 grudnia
Pokazy interaktywne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
poświęcone zwyczajom i obrzędom wsi towarzyszącym Bożemu
Narodzeniu (jasełka, szopka z żywymi zwierzętami, pokazy pracy
twórców ludowych).
Jarmark Bożonarodzeniowy
18 grudnia

Warsztaty i pokazy dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
poświęcone historii techniki rolniczej – metodom młócenia,
czyszczenia i przemiału ziarna.
Dodatkowo zaprezentowane zostaną stanowiska związane z domowym przetwórstwem owoców
i warzyw.

Impreza rekreacyjna i handlowa
nawiązująca tematyką do zbliżających się świąt. Wśród atrakcji
pokazy pracy twórców ludowych
oraz sprzedaż ich wyrobów
(ozdoby choinkowe, rzeźby, hafty,
pieczywo obrzędowe).

NOWY TOMYŚL
XXXIII Ogólnopolski Plener
Wikliniarski – Wiklina 2011
3 – 12 czerwca
II Światowy Festiwal
Wikliny i Plecionkarstwa
26 – 28 sierpnia
SWARZĘDZ
Miodowe lato w skansenie
21 sierpnia
JARACZ
Majówka u młynarza
1 – 3 maja
Festyn Młynarski
18 września

WYSTAWY CZASOWE
SZRENIAWA
Świat lat dziecięcych …
Jak kręcą nas zabawki…
7 maja – 7 sierpnia
Ukraińcy – historia
i kultura
25 czerwca – 9 października
Wesele sieradzkie –
bogactwo barw
28 sierpnia – 9 października
Krótka historia
ziemniaka
11 września – 30 października
UZARZEWO
Pocztówka łowiecka
1 maja – 5 września
Kenia – zwierzęta strefy
równikowej w fotografii
Henryka Błachnio
29 maja – 30 sierpnia
NOWY TOMYŚL
Wiklina 2001 – 2011
wystawa poplenerowa
26 sierpnia – 31 października

lotniskami i wreszcie umiejącymi to obsłu- o tym, co się w naszym mieście wyprawia:
giwać załogantami. Że Donald piłkarz? Ale „tak durne, że u nas aż prawdopodobne…”
Kaczor też nie był przeciw. Za tę kasę Pol- (chyba chodziło o wiadukty-widma, kiedy
ska mogłaby odrobić cały szereg zbrojenio- realnie potrzebnych jest 45 sztuk wiadukwych zaległości. A przecież nie sposób nie tów drogowych, od zaraz). Czy postawilizauważyć, jak tych naszych, pożal się Boże, ście sobie pytanie, gdzie przebiega granipolityków kręcą takie zabaweczki. I odda- ca takiej paranoi? Co musiałaby jeszcze ta
liby takie możliwości wkręcenia się z nimi władza wywinąć, żeby ją zmiotło? Może
w jakąś kolejną bezsensowną, przegraną w ogóle nie ma takiej granicy? Może przy
wojnę bez poważnego powodu? No tak odpowiedniej socjotechnice można z ludźświat nie działa.
mi, taką społecznością Poznania, zrobić nieCo robi kasę w piłce kopanej? Bilety na mal wszystko, tylko trzeba to odpowiednio
mecze? Reklamy? Ponoć nie, tylko zakłady przyprawić i opakować? Oczywiście w pełbookmacherskie, z których 80% pozosta- ni legalnie, w ramach demokratycznego
je w strefie szaro-czarnej (Internet). Biznes porządku.
ogromny, a na przykładzie wyciszonej afeProfesor Jerzy Vetulani, socjobiolog,
dowodzi ogromnej plastyczności
ludzkiego mózgu.
Nawet w tzw. pewnym wieku mózg,
w wyniku określonych systematycznych praktyk, może
bardzo się zmieniać,
wręcz anatomicznie. Czy istnieje coś
takiego jak neurobiologia społeczna?
Która by, na przykład, objaśniła fenomen respektu, a nawet pokory wobec
władzy utrwalonej
głęboko w umysłach mieszkańców
naszego Poznania?
Czy nasze tubylcze mózgi są może
inaczej zbudowane i neurony jakoś
inaczej w nich się
łączą niż gdzie indziej? W efekcie
im władza bardziej
robi z nas idiotów,
tym bardziej ją akceptujemy? A jednocześnie czepiamy się tych, którzy
nie dość pokornie
ulegają wybrykom
i pomysłom „włodarzy”? Te hasła,
ry hazardowej widać, jakie ta „branża” ma kiedy jakaś kopnięta przez władzę w de..
długie łapy.
grupa protestuje: „Do roboty! Nie podoba
Ktoś się z kimś założył o naprawdę się, to wyp…lać z miasta!”. Czegoś takiego,
duże pieniądze, o Poznań? O to, że prze- takiego braku solidarności nie ma nigdzie
prowadzi w naszym mieście, a raczej na w Polsce.
naszym mieście – eksperyment, doświadZastanawia – jeśli to eksperyment,
czenie, może test? Nie czujecie tego? Tra- w którym chodzi o zakład o nasze miasto,
fiłem gdzieś na sformułowanie traktujące to jak duża kasa jest stawką? 

felieton

Dzwoni raz telefon i przez niego jedno medium się pyta, czy się nie dziwię, bo
tutejszym władzom znowu coś nie wyszło,
w związku z ełro rzecz jasna. Nie pamiętam, co to było, co znowu się nie udało –
sprawa pierwsza, druga, trzecia, trzynasta
czy trzydziesta trzecia. Jakie to ma w końcu znaczenie… Pamiętam tylko, że zeznałem uczciwie, iż nie dziwi, nie zaskakuje, nie
podrzuca ani odrzuca, za to coraz bardziej
nudzi, nuży, męczy i może by tak o czymś
innym… Nie dlatego, że władzy mi szkoda, ale właśnie wprost przeciwnie – bo jak
można dręczyć ludność poddaną przewlekłym demonstrowaniem tak monotonnie
powtarzalnych zachowań, jakie tutejsza
władza poznańska,
zwłaszcza miejska,
przejawia?
Olśnienie spłynęło
na łeb mój później. To
wszystko nie może być
przypadkowe przecież,
matematyka nie pozwala na aż tak daleko
idące odstępstwa od
reguł prawdopodobieństwa. Trzeba było
bardzo chcieć, starać się, żeby nastąpiły
te wszystkie wpadki
i wypadki, że tory, że
obwodnice, że dworzec, że zajezdnia, że
Kaponiera, że stadion,
że stadion, że stadion…
To musi być przejaw
działania celowo-racjonalnego, uporczywego, konsekwentnego,
wytrwałego. Tu musi
o coś chodzić, komuś,
w jakiejś sprawie. Bo
– oczywiście – niezbadane są wyroki bogów
i jest mnóstwo rzeczy
na niebie i ziemi, o których nawet nie śniło się
filozofom. Ale… ale…
trudno tak zupełnie
zrezygnować z rozumu,
wyrzec się odruchu pytania – „a dlaczego?”.
Gdyby tak bez
uprzedzeń się zastanowić – dlaczego zadłużona po uszy władza publiczna w Polsce
gotowa jest wywalić kilkanaście miliardów
na radykalne dofinansowanie warunków
do uprawiania, a zwłaszcza kontemplowania piłki kopanej? Przecież za to można
by mieć kilka razy więcej F16 niż obecna
nędzna ich liczba, razem z nowoczesnymi
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