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Marek Zaradniak

Sony Music

Zbigniew Preisner
Requiem dla mojego przyjaciela

„Requiem dla mojego przyjaciela” to album będący jednym z największych hitów polskiej muzyki współczesnej. Kompozytor tym bardzo osobistym utworem
uczcił pamięć swego przyjaciela, wybitnego filmowca Krzysztofa Kieślowskiego.
Napisał całość w trzy dni, gdy dowiedział się o jego odejściu. „Requiem” zabrzmiało już na pogrzebie Kieślowskiego.
Cały album podzielono na dwie części – „Requiem” i „Życie”. Pierwsza z nich
jest mszą żałobną z pieśniami śpiewanymi po łacinie.
Płytę otwiera Оfficium śpiewane a’capella kobiecym sopranem Elżbiety Towarnickiej, do
której dołącza męski chór. „Кyrie
eleison” to wizja rozpaczy. Muzyka jest tu niezwykle zimna, ascetyczna, ale na końcu znów pojawia
się ciepły głos sopranistki. W „Dies
irae” kobiecy sopran wykrzykuje
swój żal, ale prawdziwym wybuchem wstrząsającym słuchaczem
jest „Lacrimosa”, gdzie Elżbieta Towarnicka przy wsparciu kwintetu
smyczkowego śpiewając o żalu
wzbija swój śpiew niemal do nieba. Finał „Requiem” stanowi wykonywane na organach przez Jana
Szypowskiego „Еpitaphium”. To czuwanie, zamyślenie nad tymi, których już nie
ma wśród nas.
Druga część albumu „Życie” otwiera jazzowe „Spotkanie”. Gdzieś wśród tych
dźwięków pojawia się postać mężczyzny, który wkrótce znika. Nastrój się zmienia
i w „Оdkrywaniu świata” dźwięk fletu ukazuje zamkniętą do tej pory przestrzeń
wiodącą ku nowym horyzontom. Fragment „Мiłość” jest wyśpiewaną mormorando kobiecym głosem wizją życia. Wykonywany w języku greckim „Кai Kairos”, czyli
„Jest czas”, to symboliczna wizja nauki o tym, że wszystko ma swój czas. „Apokalipsę”
zapoczątkowuje ekspresyjny fortepian Leszka Możdżera, do którego dołącza wcielający się w maszerujących wojowników chór. Uspokojenie przychodzi w śpiewanej dziecięcym głosem „Мodlitwie” o to, abyśmy mogli dalej żyć wierząc w sens
następnych dni. Dodajmy, że wśród wykonawców tego utworu były także m.in.
Sinfonia Varsovia pod batutą Jacka Kaspszyka i Varsov Chamber Choir.

Chociaż na co dzień na listach przebojów dominują piosenki brytyjskie czy amerykańskie, od czasu do czasu światowy lub
choćby europejski rozgłos zyskują piosenki francuskie. Zwykle są
pogodne i radosne i można je zaliczyć do kręgu utworów lekkich,
łatwych i przyjemnych. 34 wielkie francuskie przeboje z minionych
lat zawiera dwupłytowy album przygotowany przez Marka Sierockiego. Znajdziemy tam wielkie przeboje sprzed pół wieku, jak słynny temat z filmu „Кobieta i mężczyzna” Pierre’a Barouh i Francisa
Lai w wykonaniu Nicole Croisille i Pierre’a Barouh oraz „Nathalie”
Pierre’a Delanoe i Gilberta Becaud w interpretacji tego ostatniego czy wielki przebój Johnny’ego
Hallyday „Souvenirs, Souvenirs”. Są
piosenki z lat 70.
z niezapomnianymi wielkimi przebojami Joe Dassina – ”L’ete Indien”
i „Champs-Elyses”.
Są wreszcie dynamiczne, dyskotekowe hity powstałe już w XXI wieku
jak „Desenchantee”
w wykonaniu Kate
Ryan czy „Tu Es Foutu” spopularyzowana przez In-Grid. Krótko mówiąc jest to album dla tych młodszych i tych nieco starszych, dla każdego, kto lubi odprężyć się
przy piosence francuskiej.

METAL MIND PRODUCTION

Wśród wykonawców, którzy beatyfikację Jana Pawła II czczą wydaniem okolicznościowych płyt, nie zabrakło Krzysztofa Krawczyka. Jego krążek ukazuje szerokie spectrum zainteresowań stylistycznych artysty. Płytę otwiera bowiem skomponowany przez Jacka Sykulskiego do tekstu ojca Jana Góry wielki przebój „Abba
Ojcze”, tym razem zaaranżowany w rytmie reggae. Jest też
samba „Graj i śpiewaj Panu chwały” i ekspresyjny gospel
„Pan mym pasterzem”, czyli Psalm XXIII oraz „Dziękczynienie” z pięknym tekstem Anny Kamieńskiej. Nie brakuje na
tej płycie klasyki. Możemy wsłuchać się, jak swym silnym
głosem Krawczyk interpretuje „Ave Maria” Gounoda i najstarszą znaną polską pieśń „Вogurodzicę”, którą na szczęście pozostawiono w tradycyjnej aranżacji.
O miłości Jana Pawła II do górali i gór nikogo nie
trzeba przekonywać. Dlatego jest niezwykle cenne, że
Krawczyk sięgnął po piękną pieśń „Góralu, czy ci nie żal?”. Podobać mogą się też
będące swoistymi przesłaniami współczesne piosenki „Вo to jest Polska” i „Еuropo,
nie możesz żyć bez Boga”. Nie zabrakło także głosu samego Jana Pawła II. Pojawia
się przy okazji ulubionej pieśni Papieża „Вarka” i przy Apelu Jasnogórskim. Szkoda jednak, że wśród tekstów wielu autorów, jakie znalazły się na tej płycie, nie ma
ani jednego napisanego przez Jana Pawła II. Stanowiłoby to dopełnienie tego
niezwykłego albumu.

Marek Sierocki przedstawia
I Love France

Katarzyna Skrzynecka
ForTea

Swój najnowszy krążek „ForTea” Katarzyna Skrzynecka nagrała w dużej mierze w poznańskim GK Production Studio, a jego
szef i właściciel Grzegorz
Kopala jest producentem
płyty. Co więcej w nagraniu udział wzięli oprócz
grającego na gitarze i instrumentach Grzegorza
Kopali również związani
z Poznaniem Julia Rosińska i Jacek Piskorz, Mezo
oraz śpiewający w startującej niegdyś w Poznaniu
grupie VOX Witold Paszt.
Tytuł płyty to nie tylko zachęta do napicia się filiżanki herbaty, ale zakamuflowany wiek artystki. Wśród
15 nagranych utworów
warto zwrócić uwagę na
wielki przebój Grzegorza Ciechowskiego „Оbcy
astronom”, ale i pozostałe,
nowe utwory warte są posłuchania. Muzykę i teksty do większości
napisała Kasia Skrzynecka, ale są też tutaj utwory skomponowane
przez Gordona Haskella, Steve Dorffa i Jud Friedmana. To ambitny
pop z domieszką zmysłowości.
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Polska „bezkrwawa rewolucja”

Michał Zwierzykowski

historia
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220. rocznica 3 Maja
Upływające kolejne dziesięciolecie od pamiętnego dnia 3 maja 1791 r. skłania do refleksji nad wciąż
trwałą pamięcią o Konstytucji, której uchwalenie nie
tylko nie uratowało chylącej się do upadku I Rzeczypospolitej, ale jak twierdzą niektórzy, nawet przyspieszyło jej katastrofę.
Wynoszenie Majowej Konstytucji do rangi narodowej świętości rozpoczęto już kilka dni po jej uchwaleniu, a pierwsze obchody rocznicowe odbyły się 3 maja
1792 r. Po upadku Rzeczypospolitej kolejne pokolenia
o Konstytucji nie tylko pamiętały, ale uczyniły z niej
ważny element tożsamości historycznej. Tradycja
trzeciomajowa towarzyszyła bohaterom powstania
kościuszkowskiego, legendom napoleońskim, wspomnieniom licznych zrywów powstańczych.
W okresie zaborów do Konstytucji nawiązywali
artyści i uczeni. Pisano o niej w wierszach, wspominano w arcydziełach polskiej prozy, uwieczniano na
obrazach. Historycy bardzo często opisywali ją jako
jasny błysk na ciemnym tle
ustroju dawnej Polski. Największą eksplozję wspomnień i odniesień wywołały
oczywiście obchody setnej
rocznicy, podczas której odbyły się dziesiątki odczytów,
uroczystych akademii, manifestacji, odsłonięto wiele
pomników. Właśnie wtedy,
w 1891 r., powstał znany obraz Jana Matejki.
Odbudowana po 1918 r.
Rzeczpospolita niemal od
razu nawiązała do przerwanej brutalnie nici reformatorskiej 1791 r., oficjalnym
aktem odrodzonego Sejmu przywracając w kwietniu 1919 r. Święto Konstytucji. Pomimo katastrofy
1939 r. oraz wrogości władz
komunistycznej Polski po
1945 r. (obchody 3 Maja zostały oficjalnie zdelegalizowane w 1951 r.), w patriotycznej tradycji domowej wielu polskich rodzin dzień
ten nadal pozostał uroczystym. III Rzeczpospolita bez
najmniejszego sprzeciwu powróciła w kwietniu 1990 r.
do oficjalnego czczenia Święta 3 Maja.
Upadające państwo szlacheckie dzięki Konstytucji
3 Maja zostało zapamiętane przez kolejne pokolenia
Polaków nie jako zmurszały, zdominowany przez zacofaną szlachtę gmach państwowy, ale jako państwo
dążące do gruntownej reformy. Wartość historyczna
3 maja 1791 r. nie funduje się wyłącznie na podnoszonym często prymacie w Europie i drugim miejscu na
świecie. Nawet jeśli przyznać słuszność tym uczonym,
którzy wskazują na inne państwa, które mogły wyprzedzić Polskę (na przykład Korsyka w 1755 r.), nie ujmie to niczego ogromnej wartości tamtych wydarzeń
i postanowień. Już współcześni nazywali wszystko to,
co dokonało się w Rzeczypospolitej podczas obrad
Sejmu Wielkiego w latach 1788-1792 – „polską rewolucją”. Określenie to nabierało szczególnego wymiaru

w obliczu krwawych wydarzeń związanych z rewolucjami w Stanach Zjednoczonych czy Francji, które doprowadziły do powstania nowożytnych narodów amerykańskiego i francuskiego. Polska droga do tego celu mogła
okazać się najłagodniejszą, bezkrwawą.
Sama Ustawa Rządowa była tylko jednym z wielu dokonań Sejmu Wielkiego. Wraz z szeregiem ustaw okołokonstytucyjnych, oraz wieloma podejmowanymi wcześniej i później uchwałami, tworzyła podwaliny pod nowe
państwo i nowe społeczeństwo, co prawda nadal oparte
na wielu starych zasadach, przyznające prawa polityczne
jedynie najbogatszym, ale jednocześnie tworzące naród
polityczny, obywatelski, złożony ze wszystkich tych, którzy zdolni byli ponosić odpowiednie ciężary finansowe
na jego utrzymanie – niezależnie czy pochodzili z dawnej szlachty, czy ze stanów niższych. Przebudowany aparat państwowy miał być nowoczesną, jak na owe czasy,
monarchią konstytucyjną, z dziedzicznym władcą z dynastii saskiej, ale podległym demokratycznemu sejmowi, działającemu poprzez nowoczesne instytucje rządowe
i samorządowe.
Jak to dziś podkreślają historycy, dzieło 3 Maja nie było
wytworem wąskiej grupy jego
bezpośrednich autorów (z królem Stanisławem Augustem na
czele), wzorowanym na rozwiązaniach obcych, ale w większości odwoływało się do dawnych zdobyczy ustrojowych
Rzeczypospolitej, które uporządkowane i zorganizowane
w nowoczesny sposób, ochronione przed zgubnymi działaniami złych mechanizmów
szlacheckiego państwa – liberum veto, konfederacji, wolnej
elekcji, miały działać sprawnie.
Nie tylko owa polskość wielu rozwiązań konstytucyjnych
jest po dziś dzień powodem
do dumy, ale również to, że
pomimo swoistego zamachu
stanu, dzięki któremu Konstytucję przyjęto właśnie w dniu 3 maja, została ona niemal
powszechnie zaakceptowana przez ówczesne polsko-litewskie elity. Szlachta niemal w 90 procentach zaakceptowała ją podczas odbytych w lutym 1792 r. sejmików
(było to tak zwane „referendum trzeciomajowe”), w miastach królewskich i prywatnych witano Ustawę Rządową
owacyjnie, przy odgłosach radosnej muzyki, wystrzałach
armatnich i błyskach ogni sztucznych.
Tego blasku nie przyćmiła nawet konfederacja targowicka 1792 r., która położyła kres większości dokonań
Sejmu Wielkiego. Tym razem, w odróżnieniu od wcześniejszych konfederacji, nie było mowy o dobrowolnym,
powszechnym i licznym udziale mas szlachty. Większość
sygnatariuszy tego haniebnego aktu – wśród nich również autorzy Konstytucji – uczyniła to pod presją obcych
bagnetów, w obliczu klęski w wojnie obronnej.
Dr Michał Zwierzykowski jest adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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„Cokolwiek by się nie zaczęło mówić o Panu Profesorze, po pierwszym
wypowiedzianym słowie wytryska kaskada zdarzeń i faktów: upartej pracy,
nauki, honorów, zaszczytów, batalii,
walki, podróży, przyjaciół, odjazdów
i powrotów. A każda z tych rzeczy
w setkach odsłon. Tylko on jest w stanie ująć je w karby pisarstwa. Pan Profesor z wyjątkową swobodą i lekkością
pisze o trudnym życiu, to nieustanna
przygoda. Zresztą wypowiada się nie
tylko o nauce, ale i o historii Polski
(w jego żyłach płynie krew Piastów
śląskich). Jest gorącym zwolennikiem
Zamku Królewskiego w Poznaniu. Ja
sam mam ogromne szczęście, że mogę
się nazwać jego wychowankiem.” –
tymi słowami Andrzej Gawroński opisał wszystkim zgromadzonym w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego
sylwetkę prof. Władysława Górskiego. Egzemplarz wznowionego wydania książki Profesora wręczył autorowi
organizator uroczystości – prezes wydawnictwa Interfund Jerzy Szyło. Zapraszamy naszych czytelników do lektury „W mundurku i mundurze przez
świat”.

Stoi: Jerzy Szyło – prezes Zarządu P.W. INTERFUND Sp. z o.o. (Wydawca), dalej dr Marian Król
– prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prof. Władysław Górski – autor i dr Andrzej Gawroński – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów

Władysław Górski – ur. 22 stycznia
1917 r. we wsi Szymanowice nad Prosną.
Mimo niezdolności do służby wojskowej
zgłosił się na ochotnika w kampanii wrześniowej 1939 r. W latach 1940-42 walczył
na froncie północno-afrykańskim jako szeregowiec piechoty liniowej Brygady Strzelców Karpackich. Później w ramach II Korpusu odbył całą kampanię włoską w stopniu
podchorążego, a następnie oficera. Wojnę
zakończył w Sztabie Generalnym Sprzymierzonych w Paryżu.
Honorowy Żołnierz 12 SDZ. Po demobilizacji, jesienią 1946 r., powrócił do kraju i podjął pracę naukową na tworzonej
właśnie Akademii Handlowej w Szczecinie.
Od 1948 r. kierownik katedry prawa na tej
uczelni. W latach 1982-1988 jako prezes
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego
współuczestniczył w organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorytet uznawany w kraju i zagranicą w dziedzinie prawa
transportowego oraz ubezpieczeń gospodarczych. Prawdziwy mentor dla kilku tysięcy swoich wychowanków.
Jako autor około 450 publikacji naukowych oraz 3 pozycji o charakterze autobiograficznym: „Żołnierskim szlakiem przez
Tobruk i Monte Cassino”, „Moja droga do

Szczecina”, „W mundurku i mundurze przez
świat”, przyczynił się do dokumentowania
faktów historycznych dotyczących Szczecina. Obywatel honorowy gminy Gizałki. Międzynarodowy Instytut w Delaware
uhonorował go tytułem doktora honoris
causa. Obecnie pułkownik rezerwy WP –
przed awansem na stopnień generała. Posiada wszystkie najwyższe polskie ordery
cywilne i bojowe. Oczekuje na nominację
do Orderu Orła Białego.
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Katarzyna Polak, Michał Polak

Polska – Ojczyzna

w nauczaniu Jana Pawła II

Warto w doniosłej chwili beatyfikacji Jana Pawła II zwrócić uwagę na jeden
z aspektów Jego życia i nauczania, jakim był stosunek do ojczyzny i patriotyzmu. Umiłowanie ojczystego kraju objawiało się w całym Jego życiu, od
lat młodości, przez dojrzałe życie księdza, biskupa, kardynała, jak również
w czasie całego pontyfikatu.
W nauczaniu Jana Pawła II wartości takie, jak przywiązanie do
ziemi ojczystej oraz konieczność wytrwałej pracy dla niej, odznaczyły się bardzo wyraźnie i stały się obecnie spuścizną, którą powinniśmy zachować dla nas i przyszłych pokoleń. W 1974 r. – jeszcze w Krakowie – kardynał Karol Wojtyła napisał strofy poświęcone
Polsce, a zatytułowane – „Myśląc Ojczyzna”: Ojczyzna: wyzwanie
tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru
i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje. (…) Osądziliśmy wolność naszą sprawiedliwiej niż inni: na ołtarzu samostanowienia płonęły ofiary pokoleń – przejmujące wołanie wolności
silniejszej niż śmierć. (…)
W nauczaniu Jana Pawła II takie kategorie, jak ojczyzna, patriotyzm, obowiązek przenikają się i uzupełniają z wołaniem o otwarcie
na oścież drzwi Chrystusowi. Ojczyzna według Jana
Pawła II jest dziedzictwem,
a równocześnie wynikającym z tego dziedzictwa stanem posiadania – w tym również
ziemi, terytorium,
ale jeszcze bardziej
wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego
narodu. Mówił o tym Papież w siedzibie ONZ ds.
Oświaty, Nauki i Kultury
(UNESCO) w 1980 r., podkreślając, że: nawet wówczas, gdy Polaków pozbawiono terytorium, a naród
został podzielony, dziedzictwo duchowe przetrwało
w nich. Co więcej, wyjątkowo dynamicznie się rozwinęło. Ojciec Święty widzi
tu wyraźnie aspekty teologiczne wizji ojczyzny, odwołując się do nauczania
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Chrystusa. Chrystus, jako Syn, który przychodzi od Ojca, przynosi ludzkości szczególną ojcowiznę, niezwykłe dziedzictwo. Ewangelia nadała nowe znaczenie pojęciu ojczyzny, która w swoim
pierwotnym sensie oznacza to, co odziedziczyliśmy po ziemskich
ojcach i matkach. Ojcowizna, którą zawdzięczamy Chrystusowi,
skierowuje to, co należy do dziedzictwa ludzkich ojczyzn i ludzkich
kultur, w stronę wiecznej ojczyzny, „ojczyzny niebieskiej” jako nowej ojczyzny w dziejach wszystkich ojczyzn i wszystkich ludzi. Tak
więc ta Boża ojcowizna przyoblekła się
w kształt „kultury chrześcijańskiej”, która
z kolei zaistniała w całej kulturze ludzkości, przetworzyła ją. Papież zwraca również uwagę na chrześcijańskie korzenie kultury polskiej (od
pierwszych Piastów) i europejskiej.
Czym jest patriotyzm dla Jana Pawła
II? Wartość moralną tego pojęcia widzi on
w związku z pojęciem ojczyzny i jej związku z ojcostwem. Patriotyzm koresponduje
z czwartym przykazaniem, które zobowiązuje nas czcić ojca i matkę. Jest tu wyraźny
wymiar religijny, jaki kryje się w szacunku należnym rodzicom. Patriotyzm zawiera więc
postawę należnej czci wobec ojczyzny, która
jest dla każdego matką – dziedzictwem duchowym: Patriotyzm (…) oznacza umiłowanie
tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,
języka czy samego krajobrazu ojczystego (…)
Miłość ta obejmuje też dzieła rodaków i owoce
ich geniuszu. Patriotyzm to także gotowość do
ofiar dla zachowania tego dobra, jakim jest ojczyzna. Jan Paweł II, mówiąc o postawie Polaków
odnośnie obowiązku wobec ojczyzny, podkreślał
z dumą w 1987 r., że Polacy mieli odwagę nawet
w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra. Ojczyzna jako naczelne dobro jest wspierana przez pojęcie narodu, który
zabezpiecza i ożywia tożsamość kulturową i historyczną społeczeństw. Papież ostrzega jednak przed
pewnym zagrożeniem, jakim może być wyrosły na
gruncie narodu nacjonalizm: Charakterystyczne dla

początek stanowią umowy społeczne zawarte przez przedstawicieli
władzy państwowej z przedstawicielami świata pracy.
Swój uczuciowy, a za razem odpowiedzialny stosunek do Ojczyzny wyraził podczas tej pielgrzymki następującymi słowami:
Czuwam to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne
dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich
kosztuje.
Żegnając się z Ojczyzną
23 czerwca 1983 r., Papież
stwierdził: (…) Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu i na to muszą być otwarci
wszyscy jej synowie i córki, bo
takie dobro domaga się stałego rzetelnego wysiłku całego
społeczeństwa. Pragnę bardzo, by stopniowo pokonane
zostały piętrzące się trudności, by Polacy mogli budować
owocnie swoje dziś i jutro. Naród bowiem (…) musi żyć i rozwijać się o własnych siłach.
Nowy okres swoistej edukacji patriotycznej rodaków
Jana Pawła II rozpoczął się po
historycznym momencie dziejów Polski w 1989 r. Było to
przede wszystkim nauczanie
pokazujące, jak trudne i odpowiedzialne jest korzystanie
z wolności i jej owoców.
O wielkości dokonań Jana
Pawła II powiedziano i napisano bardzo wiele. Wraz
z upływem czasu od śmierci Ojca Świętego zapewne
będą to przemyślenia coraz
bardziej pogłębione. Wpiszą
się w dziedzictwo duchowe
i moralne ludzkości, ale w pamięć Polaków wpiszą się także
obowiązkiem służby ojczyźnie, nie tylko w momentach
wojennej potrzeby, ale najtrudniejszej codziennej pracy dla jej rozwoju i wielkości. Ksiądz
Jan Twardowski po śmierci Ojca Świętego napisał m.in.: Nie zmarnujmy tego Daru, jaki otrzymaliśmy od samego Boga. Wnośmy w życie to, co Jan Paweł II zostawił nam w duchowym Testamencie.
Na koniec sięgnijmy do fragmentu napisanego jeszcze
w 1974 r. wiersza Jana Pawła II – „Myśląc Ojczyzna”:

spo∏eczeƒstwo

nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm
natomiast, jako miłość do ojczyzny przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej.
Zwracając się do młodzieży polskiej Jan Paweł II czynił ją niejako odpowiedzialną za przyszłość Polski: Wy macie przenieść ku
przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię
Polska. Jest to doświadczenie
trudne. (…) Tego trudu się nie
lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności.
Z tego trudnego doświadczenia,
które nosi nazwę Polska, można wydobyć lepszą przyszłość,
ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań.
Odnaleźliśmy strajkowy
biuletyn informacyjny „Solidarności” Stoczni Gdańskiej
z orędziem Ojca Świętego do
Prymasa Polski. Pisze w nim
m.in. o swojej bliskości modlitwą i sercem z ojczyzną i rodakami, a także o modlitwie
o udaną pomoc Episkopatu
Polski dla narodu polskiego:
(…) Modlę się, aby Episkopat
Polski ze swym Prymasem na
czele, zapatrzony w Tę, która
dana jest ku obronie naszego
Narodu, mógł również i tym razem dopomóc temu narodowi
w ciężkim zmaganiu się o chleb
powszedni, o sprawiedliwość
społeczną i zabezpieczenie jego
nienaruszalnych praw do własnego życia i rozwoju.
Polakom do serca głęboko zapadły słowa wypowiedziane na lotnisku Okęcie 16
czerwca 1983 r., gdzie Jan Pa- Wadowice
weł II tak witał Polskę, rozpoczynając jedną z najtrudniejszych pielgrzymek: Przybywam do Ojczyzny. Pierwszym słowem,
wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Idąc za wzorem Pawła VI czynię tak na początku
każdej wizyty duszpasterskiej, przez cześć dla samego Stwórcy oraz
dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na
ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą
matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele
przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Podczas spotkania w Belwederze z gen. W. Jaruzelskim i przedstawicielami rządu PRL Jan Paweł II bez ogródek wyraził swoją opinię o wydarzeniach ostatnich trzech lat mówiąc: Za bardzo wielką
cenę naród polski potwierdził swoje prawo do tego, aby być suwerennym gospodarzem na ziemi, którą dziedziczy po praojcach. (…) Przybywam, aby być z moimi Rodakami w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po drugiej wojnie światowej. Nie tracę nadziei, że
ten trudny moment może stać się drogą do społecznej odnowy, której

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega
ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie
jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.
mgr Katarzyna Polak, dr Michał Polak jest zastępcą dyrektora
Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
Politechniki Koszalińskiej
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Zapasy
z logistyką
Instytut realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze,
podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Pełni rolę organizacji krajowej GS1 wdrażającej do praktyki gospodarczej globalne standardy GS1 wykorzystujące najnowsze technologie. W systemie GS1 skupia
w Polsce ponad 18.000 firm.
Z Grzegorzem Szyszką, dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania z Poznania, rozmawia Mariola Zdancewicz.
W marcu rozpoczęła się rozbudowa Państwa Instytutu. Obejmuje
ona powstanie nowoczesnego budynku
laboratoryjno-biurowego na potrzeby
Krajowego Centrum Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce. Proszę przybliżyć
ten projekt.
Na budowę laboratorium poświęconego technologiom radiowym i mobilnym
otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laboratorium
jednak nie wyczerpuje naszych wszystkich
potrzeb, dlatego powstał projekt budowy
centrum związanego z innowacjami w logistyce i elektronicznej gospodarce. Oprócz
pomieszczeń laboratoryjnych powstanie
przestrzeń do prac teleinformatycznych
oraz prowadzenia szkoleń. Sam 4-kondygnacyjny budynek będzie liczył około
3.000 m². Na pierwszym poziomie powstanie parking podziemny na 60 miejsc.
Jakie najnowsze technologie
zastosują Państwo w tej budowie?
Budynek będzie nowoczesny, ale środki będziemy wykorzystywać racjonalnie
i zgodnie z budżetem. Mamy dobry projekt, który powinien się podobać.
Pilotażowa aplikacja Mobit
GS1 stworzona przez Instytut dostarcza
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wiarygodne informacje na temat kilkudziesięciu tysięcy produktów. To najnowsza propozycja?
To jedna z propozycji. Przygotowaliśmy
aplikację pilotażową Mobit GS1 dla telefonów komórkowych z systemem Android.
Dzięki niej użytkownicy mogą za pomocą
telefonów skanować kody kreskowe i docierać do informacji o oznaczonych nimi
produktach. W tej chwili rozwijamy to narzędzie wspólnie z kilkoma dużymi firmami, między innymi producentem przypraw
„Kamis”. W tym przypadku, dzięki tej aplikacji, użytkownicy komórek mogą sprawdzać,
jakie danie można przyrządzić przy pomocy przyprawy, której kod kreskowy właśnie
skanują.
Ponad 5 mln użytkowników
telefonów poszukuje informacji o kupowanych produktach. To ogromny rynek.
Mamy tego świadomość, dlatego rozwijamy także internetowe i mobilne narzędzia dostępu do informacji o farmaceutykach, co, myślę, będzie jeszcze większą
atrakcją dla klientów, którzy chcieliby się
dowiedzieć o sposobie zastosowania leku
czy sprawdzić, w jakiej z najbliższych aptek
jest on dostępny.
Dlaczego system Mobit GS1
jest tak ważny?
Autentyczność produktów będzie coraz ważniejsza nie tylko dla firm, ale także dla konsumentów. Szczególnie ważne

jest to w przypadku bezpieczeństwa leków. Zastosowanie rozwiązań opartych na
standardach Systemu GS1, który w Polsce
reprezentowany jest przez Instytut, umożliwi m.in. identyfikację produktów podrabianych, kodowanych kodami np. zapożyczonymi od kogoś innego. To wstęp do
szerszego projektu związanego z tzw. Internetem Produktów.
Do systemu GS1 w Europie
należy 45 krajowych organizacji GS1,
które od 30 lat zarządzają systemem
otwartych standardów informacyjnych
i komunikacyjnych. Od lutego tego roku
przewodniczącą europejskiej części GS1
jest dr Elżbieta Hałas, która w Instytucie
szefuje polskiej organizacji GS1.
To duże osiągnięcie naszej koleżanki.
Elżbieta Hałas w organizacji GS1 pracuje
od 15 lat. Doceniono jej kompetencje oraz
zdolności organizacyjnie. To wyróżnienie
dla niej, dla Instytutu i dla Polski, podnoszące naszą rangę w Europie.
Instytut Logistyki zaprezentował się na największych targach technologicznych na świecie CeBIT w Hanowerze. Ministerstwo Gospodarki zaprosiło
też Państwa do wygłoszenia prezentacji na temat mobilnej aplikacji Mobit
GS1 oraz technologii radiowych (EPC /
RFID) wykorzystywanych w łańcuchach
dostaw.
Staramy się uczestniczyć w różnych
przedsięwzięciach europejskich i światowych, gdzie możemy przekazywać wiedzę
i promować nasze kompetencje i produkty.
Targi CeBIT były do tego doskonałym miejscem, tym bardziej że nasz udział wspomagało finansowo Ministerstwo Gospodarki.
Tego typu imprezy sprzyjają nawiązywaniu
nowych kontaktów, co owocuje uczestnictwem w projektach finansowanych przez
Unię Europejską w zakresie nowoczesnych
technologii. A to jest naszym głównym
celem.
Jak się sytuujemy w dziedzinie technologii mobilnych na tle innych
państw?
Nie jesteśmy w czołówce, ale staramy się gonić innych. Tu liderem jest USA.
Czerpiemy wiedzę i rozwiązania od najlepszych i potem przenosimy je na krajowe

jest przeszło siedemset. Chcemy przejść
z systemu mozolnego wypełniania rubryk
w urzędowych formularzach na system odpowiedzi na pytania, dzięki czemu obowiązujące dokumenty same się wygenerują.
Pracujecie Państwo nad projektem umożliwiającym założenie firmy w każdym kraju w Europie?
Dyrektywa usługowa UE mówi o tym,
że każdy przedsiębiorca europejski ma prawo do założenia firmy w dowolnym kraju
w Europie drogą elektroniczną. Idea swobodnego przepływu usług ma służyć do
zsynchronizowania zakładania działalności

rodzaju etykiet staje się coraz powszechniejsze, jednak równie powszechne są towarzyszące temu obawy dotyczące ochrony prywatności.
Macie Państwo 25 mln złotych
przychodów ze sprzedaży wiedzy w gospodarce. To dużo czy mało?
W tym roku będzie 30 mln. Część przychodów pochodzi z UE, ale 60 procent uzyskujemy z gospodarki krajowej. Wiedzę
kupują od nas duże firmy, którym proponujemy atrakcyjną ofertę. Naszym atutem
w przekazywaniu wiedzy są również międzynarodowe kontakty.

gospodarczej. Dużo pracy przed nami, aby
osiągnąć efekt w postaci w pełni zelektronizowanego procesu rejestracji firm w Europie, ale jesteśmy na dobrej drodze.
Najnowsze wieści to dobrowolna umowa w zakresie RFID podpisana w Brukseli. Proszę przybliżyć nowe
wytyczne.
Umowa ma doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z ochroną
danych w kontekście stosowania etykiet
identyfikacyjnych wykorzystujących fale
radiowe (RFID), zanim zostaną one wprowadzone do obrotu. Stosowanie tego

Co drugi rok organizujecie
Państwo Polski Kongres Logistyczny
LOGISTICS. Jakie są z tego korzyści?
Ostatni Kongres odbył się w ubiegłym
roku w Poznaniu i wzięło w nim udział ponad 800 uczestników, w tym 130 zagranicznych gości. Kongres daje nam możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń
z przedsiębiorcami również spoza UE.
Umacniamy swoją pozycję na rynku jako
europejskie centrum kompetencji w zakresie logistyki. Prawie 200 pracowników
naszego Instytutu intensywnie działa
w tym kierunku.
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podwórko. Potrzebujemy odważnych partnerów – przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
aby osiągać odpowiednie rezultaty, a o to
nie zawsze jest łatwo.
Są to problemy natury finansowej czy kwestia niezrozumienia?
Myślę, że raczej nieprzygotowania organizacyjnego do tego, żeby takie rozwiązania zastosować. Trzeba działać krok po
kroku. W przypadku systemu GS1 – najpierw oznakowując produkty kodami kreskowymi, później rejestrując w globalnych
katalogach elektronicznych. W Polsce jeszcze z tym raczkujemy. Do pokonania są
problemy mentalnościowe. Aktualnie staramy się zachęcać przedsiębiorców, aby
umieszczali opisy swoich produktów w katalogach. Znajduje się tam do kilkunastu
atrybutów opisujących towar w ustandaryzowany sposób. Ważne jest, aby opis towaru pobierany z katalogu przez wszystkich partnerów obrotu gospodarczego był
jednakowy. Zapobiega to błędom w zamówieniach i fakturowaniu, które mogą
wiązać się z dużymi kosztami. Taki katalog
jest szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach sieciowych.
Czym jest „widzialność”?
Chodzi o widzialność produktów w łańcuchach dostaw. Opisany produkt umieszczony w katalogu i oznakowany kodami
kreskowymi powinien być łatwy do zlokalizowania. Klient chce wiedzieć, czy jego towar jest transportowany, czy znajduje się
w magazynie, na półce sklepowej, czy ktoś
go nie zwrócił. Gdy produkt jest „widzialny”,
zapewnione jest również bezpieczeństwo.
Jakie systemy wprowadzają Państwo do polskiej gospodarki
i administracji?
„Zapasy z zapasami” to od lat ważny i ciągle aktualny problem w Polsce i na świecie.
Zapasy muszą funkcjonować na odpowiednim poziomie. Stworzyliśmy aplikację dla
przedsiębiorstw, która wspomaga decyzje
menedżerskie w obszarze zarządzania zapasami. Jest odpowiedzią na rynkowe oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie optymalizowania poziomu zapasów magazynowych
oraz wspomagania podejmowania decyzji
odnośnie wielkości zakupów na podstawie
generowanych prognoz popytu.
Uprościliście Państwo procedury administracyjne za pomocą Internetu, czy tak?
Instytut od 2 lat działa w tym kierunku. W naszych pracach nie chodzi nam jedynie o zelektronizowanie procedur administracyjnych w stosunku „1 do 1” w celu
załatwiania spraw przez Internet, ale o ich
uproszczenie, np. przez elektroniczny dostęp do rejestrów GUS-u, ZUS-u itp. Pracujemy nad procedurami związanymi z rejestracją przedsiębiorstw. Tych procedur
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Wydział
i Biologii
…to jeden z najstarszych wydziałów obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Aktualnie na Wydziale zatrudnionych jest 103 nauczycieli akademickich,
w tym 38 samodzielnych pracowników nauki (wśród
nich 24 profesorów tytularnych) i 58 osób ze stopniem
naukowym doktora, a także 40 pracowników inżynieryjno-technicznych i 5 administracyjnych.
Na Wydziale prowadzona jest działalność naukowobadawcza oraz dydaktyczna. Działalność naukowo-badawcza jest bardzo zróżnicowana i obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej zootechniki oraz
biologii zwierząt.
Efektem pracy naukowo-badawczej są patenty, wdrożenia, a także publikacje w renomowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Dzięki dużej aktywności naukowej Wydział został w 2010 roku zaklasyfikowany przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do I kategorii jednostek
naukowych w Polsce. Jednostki naukowo-dydaktyczne Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt współpracują z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, prowadząc wspólne badania naukowe. Kontakty
te umożliwiają wyjazdy na staże, stypendia i praktyki
zagraniczne zarówno pracownikom, jak i studentom.
Aktualna oferta dydaktyczna Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt obejmuje cztery kierunki studiów:
Biologię, Turystykę i rekreację, Weterynarię oraz
Zootechnikę.
Kształcenie na kierunku Biologia jest dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia, o specjalności biologia
stosowana, trwają VI semestrów i kończą się uzyskaniem licencjatu. Bezpośrednio po ich ukończeniu absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia. Na Wydziale Hodowli
i Biologii Zwierząt na studiach drugiego stopnia kierunku Biologia oferujemy studentom trzy specjalizacje
– biologię zwierząt, biologię roślin oraz biologię eksperymentalną. Każdy student może wybrać studia tematycznie dostosowane do swoich zainteresowań.
Turystyka i rekreacja ze specjalnością agroturystyka to studia oferujące bogaty zestaw przedmiotów o tematyce nie tylko turystycznej. Specjalność ta przygotowuje przyszłego absolwenta do pracy w ośrodkach
i firmach branży turystycznej i agroturystycznej, a także
w różnego rodzaju instytucjach publicznych.
Nowością na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt od roku akademickiego 2011/2012 jest kierunek
Weterynaria. Elektroniczna rekrutacja na ten nowy kierunek, podobnie jak na pozostałe, prowadzona będzie
od 1 czerwca do 6 lipca 2011. Logowanie na stronie
https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/. Studia weterynaryjne trwają XI semestrów i są studiami jednolitymi, magisterskimi. Studia weterynaryjne na Wydziale
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Hodowli i Biologii Zwierząt będą prowadzone we
współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przy udziale Uniwersytetu Przyrodniczego, wspomnianego Uniwersytetu
Medycznego oraz Polskiej Fundacji Technik Małoinwazyjnych i Nowych Technologii w Chirurgii powstała także spółka pod nazwą „Wielkopolskie Centrum Chirurgii
Eksperymentalnej” z siedzibą w Złotnikach. Utworzone Centrum umożliwi prowadzenie badań naukowych
wspólnie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także będzie miejscem
odbywania praktyk przez studentów obu uczelni. Kierunek Weterynaria stanowi niewątpliwie interesującą
ofertę edukacyjną dla osób wykazujących zainteresowanie leczeniem zwierząt i profilaktyką weterynaryjną,
umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu nauk
podstawowych na temat funkcjonowania organizmów
zwierzęcych, a także szerokiego zasobu wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych.
Zootechnika jest kierunkiem studiów szczycącym
się największymi tradycjami na naszym Wydziale. Obecnie tradycyjna wiedza została w dużym stopniu zastąpiona przez nowoczesną ofertę edukacyjną obejmującą
kształcenie w ramach trzech specjalności. Jest to hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolno żyjących
i amatorskich oraz ekologiczny chów zwierząt. Trwające VII semestrów studia pierwszego stopnia kończą się
uzyskaniem tytułu inżyniera, a absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego
stopnia, na których mogą wybrać liczne specjalizacje
(w tym także nowo utworzoną hipologię).
Studia na kierunku Zootechnika zapewniają absolwentom szeroką wiedzę z zakresu hodowli i produkcji
zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące
produkcji roślinnej, uzupełnione o problematykę ekonomiczno-społeczną i organizacyjną oraz o zagadnienia związane z ochroną przyrody i środowiska
naturalnego.
Na szczególne podkreślenie
zasługuje fakt, że Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt łączy w sobie
trzy kierunki studiów z zakresu nauk
o zwierzętach – Biologię, Weterynarię oraz Zootechnikę. To unikatowe połączenie stanowi wyjątkowo
atrakcyjną ofertę edukacyjną.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej. Wszystkich zainteresowanych
studiami na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zapraszamy na stronę: http://jay.up.poznan.pl/. Życzymy powodzenia w postępowaniu rekrutacyjnym!

edukacja

Hodowli
Zwierząt

Zapraszamy
na studia
w zakresie:
Biologii stosowanej
Ekologicznego
chowu zwierząt
Hodowli zwierząt
Hodowli zwierząt
wolno żyjących
i amatorskich
Weterynarii
Turystyki i rekreacji
Więcej informacji na stronie:
http://jay.up.poznan.pl/
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rotary

Rotariański
show wkrót
Rotariański
lotniczy show
wkrótce!
Z Dariuszem Jedlińskim, koordynatorem imprezy charytatywnej Rotary, rozmawia Mariola Zdancewicz
Poznańskie kluby rotariańskie przygotowują ogromny, pełen wielu atrakcji show, a wszystko to na rzecz
kliniki kardiologicznej dla dzieci w Poznaniu. Proszę powiedzieć, skąd pomysł
tak dużej imprezy?
Od wielu lat kluby rotariańskie z Poznania, Wielkopolski i z całego kraju organizują zbiórki i imprezy w celu zdobycia
środków na różne ważne cele charytatywne. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
w Poznaniu długo już boryka się z trudnościami w pozyskaniu środków, by móc
należycie wypełniać swoje zadania. Poznańskie kluby Rotary próbowały w ubiegłych latach udzielać jej pomocy. Od
niedawna mamy w naszym klubie kolegów będących pilotami, którzy uczestniczyli w różnych imprezach lotniczych
i zaproponowali, by zorganizować takie
przedsięwzięcie. Nadaliśmy temu nazwę
Wielkopolski Piknik Lotniczy Rotary, by
podkreślić, że ma on być nie tylko dla
mieszkańców Poznania oraz że w jego organizowaniu biorą udział też kluby wielkopolskie. Jest ich siedem i wszystkie zaprosiliśmy do współpracy. Niektóre z nich
mają już doświadczenie w lotnictwie, jak
choćby klub z Leszna, gdzie istnieje bardzo silny ośrodek sportów szybowcowych o światowej renomie, czy też klub
wolsztyński, gdzie uprawiane są sporty
balonowe. Poza tym klub Rotary z Olsztyna od kilku już lat organizuje podobną
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imprezę, która cieszy się dużym powodzeniem. Stąd – od pomysłu, poprzez rozmowy i konsultacje z kolegami z Aeroklubu
Poznańskiego – doszliśmy do wniosku, że
spróbujemy zrobić duży piknik dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski oraz że
odbędzie się on na lotnisku w Bednarach niedaleko Pobiedzisk.
Ale nie na samych lotach rzecz będzie się opierała.
Będą również pokazy zabytkowych samochodów, militaria...
Uznaliśmy, że o tej porze roku,
w czerwcową niedzielę, aby zachęcić
naszych gości do przybycia na lotnisko, by
mile, kulturalnie i pożytecznie spędzić wolny czas, należy im zapewnić wielogodzinny
program. Więc prócz pokazów lotniczych,
a wśród nich akrobacji Grupy Żelazny i prezentacji możliwości policyjnego śmigłowca,
zaprezentuje się Automobilklub Wielkopolski, który zaangażował się w nasze przedsięwzięcie. Wystawi kilkadziesiąt zabytkowych samochodów, które będzie można
oglądać, fotografować się przy nich, do
niektórych wsiąść, a nawet przejechać się.
Zobaczymy też policyjną grupę antyterrorystyczną, szkolenie psów policyjnych czy
wyścig samolotu z mercedesem. Wszystkiemu towarzyszyć będą występy orkiestr
dętych, zespołów pieśni i tańca oraz pokazy różnych sztuk walki. Przygotowaliśmy
dla dzieci wiele atrakcji: dmuchane zamki, trampoliny, a współpraca z AWF-em zaowocuje bogatym programem sportowym
skierowanym do najmłodszych.
A gwiazda? Czy będzie jakaś
gwiazda?

Myśleliśmy o tym, żeby zaprosić tak
zwane gwiazdy estrady, ale tak się składa,
że przy tego typu imprezie charytatywnej
zaproszenie znanego artysty spowodowałoby odpływ środków przeznaczonych na
główny, dobroczynny cel.
Czy gwiazda nie mogłaby też
wystąpić charytatywnie?
Jeżeli ta impreza zakończy się sukcesem, czego sobie życzymy i nad czym pracujemy, kiedy będziemy mieli już wyrobioną markę, łatwiej nam będzie pozyskać
gwiazdy na zasadach charytatywnych. Natomiast podczas obrad komitetu organizacyjnego stwierdziliśmy, że pokazy lotnicze,
parada i możliwość obejrzenia kilkudziesięciu zabytkowych samochodów będą już na
tyle atrakcyjne, że zapraszanie gwiazdy nie
jest konieczne. Zależy nam na tym, by goście zdawali sobie sprawę, że jest to impreza lotnicza o celu charytatywnym.

Skoro mówimy o imprezie
charytatywnej, to zapewne bilety będą
kosztowały.
Trwały nad tym długie dyskusje. Odpłatność zwiększa wymagania co do organizacji i warunków bezpieczeństwa. Uznaliśmy jednak, że skoro i tak musimy spełnić
jak najwyższe wymogi bezpieczeństwa –
pokryć wysokie koszty na rzecz ochrony,
infrastruktury, zapewnienia energii elektrycznej, sprzątania itp., oraz biorąc pod
uwagę, że tego typu imprezy zarówno
w kraju, jak i za granicą są z reguły odpłatne – ta również taka będzie. Uzgadniamy
jeszcze cenę biletu.
Ale ponieważ liczycie Państwo
na to, że przyjdą całe rodziny, mam nadzieję, że ta nie będzie zbyt wysoka,
pewnie nie wyższa niż bilet do kina?
Zważywszy na atrakcje będzie tanio,
powinna pokryć nam minimum niezbędnych kosztów. Osoba dorosła zapłaci 15
złotych, dziecko 10, a dzieci w wieku przedszkolnym mają wstęp bezpłatny.
Kiedy będzie można kupić
bilety?
Będą dostępne za około dwa tygodnie
w przedsprzedaży w Poznaniu, prawdopodobnie w salonach Empiku i na pewno na
portalu Allegro.

Jaka będzie ich rola w tym
przedsięwzięciu?
Jest jednym z naszych największych
partnerów. Na portalu będą prowadzone
aukcje charytatywne – licytowane przeloty śmigłowcem, samolotem, przejażdżki zabytkowymi samochodami oraz różne atrakcyjne nagrody i gadżety przekazane
przez sponsorów. Poza tym portal Allegro umieści nas na swoich specjalistycznych podstronach: motoryzacyjnej i lotniczej, i dzięki temu będzie
nam pomagać w promocji imprezy.
Zatem data 12 czerwca,
o której już informowaliśmy na łamach Merkuriusza, jest aktualna?
Jak najbardziej. Dla nas, a zwłaszcza dla grup akrobacyjnych, dla pilotów jest to termin nie do zmienienia ponieważ mamy takich gości,
którzy są „rozrywani” na wszystkie
pokazy lotnicze w Polsce i zagranicą,
a ten właśnie termin został z nimi ustalony.
A jakie rozwiązania logistyczne przewidujecie Państwo dla odwiedzających tę imprezę?
Przewidujemy dziesięć tysięcy miejsc
parkingowych na lotnisku Bednary. Niezależnie od tego jesteśmy w trakcie organizowania z Urzędem Marszałkowskim
i z Urzędem Miasta Poznania dodatkowych

połączeń pociągami spółki Przewozy Regionalne z Poznania do Pobiedzisk. Z Pobiedzisk będzie zapewniony transport
autobusowy, więc wygodnie, niedrogo
i bezpiecznie dojedziemy całą rodziną do
Bednar i wrócimy bez stania w korkach,
których nie można wykluczyć.

rotary

i lotniczy
tce!

Na jaką liczbę chętnych Państwo liczycie?
Sądzimy, że może przybyć kilkadziesiąt
tysięcy osób, choć przy pierwszej organizowanej przez nas lotniczej imprezie trudno
nam tę liczbę przewidzieć. Niemniej jednak podczas przedsięwzięć tego typu organizowanych w kraju liczba stu tysięcy
gości bywa osiągana.

Stowarzyszenia im. Jędrzeja
Śniadeckiego, Karola Olszewskiego
i Zygmunta Wróblewskiego
28 kwietnia odbyła się konferencja prasowa dotycząca powstania Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.
Rok wcześniej z inicjatywy przedsiębiorcy
i działacza charytatywnego Pawła Olejniczka, przy współudziale wicewojewody wielkopolskiego Jerzego Błoszyka, powstała
Kapituła Medalu imienia wymienionych
uczonych, która za cel przyjęła honorowanie wybitnych osób pracujących w dziedzinie nauki, medycyny i przemysłu nie tylko
z Polski, ale i z całego świata. Do współpracy zaproszono rektorów poznańskich uczelni wyższych. W zeszłym roku medale z wizerunkiem patronów otrzymali: prof. Tadeusz
Maliński – światowej sławy badacz zastosowań tlenku azotu, dwukrotny kandydat do
Nagrody Nobla, prof. Jan Zieliński – znany
pulmonolog wdrażający domowe leczenie tlenem, Michael Posey – amerykański twórca przenośnego koncentratora tlenowego, prof. Witold Młynarczyk – wybitny pulmonolog rozwijający
tę dziedzinę w Wielkopolsce.

Członkowie Kapituły pragną co dwa lata honorować w ten
sposób naukowców, natomiast w 2012 roku zorganizują międzynarodową konferencję naukową dotyczącą znaczenia tlenu i jego
związków.
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Kazimierz Brzezicki

Raport
o kondycji
wielkopolskiej
prokuratury

Prokuratura potwierdza dane poli- radnych we Wrześni czy kwestionując wycji. Przestępczość systematycznie spada sokości opłat w strefach parkowania Leszi w okręgu działania poznańskiej proku- na i Poznania.
ratury od trzech lat plasuje się na pułapie 67.098 wpływających spraw. W 2009
PROKURATORSKI BUDŻET
roku wpływ spraw do poznańskich prokuratur zatrzymał się na poziome 68.465,
Poznańska prokuratura wydała co
a w 2008 roku – 64.049. W roku 2004 do do złotówki przeznaczone na działalprokuratur w Poznańskiem wpłynęło ność wszystkich jednostek 71 milionów
83.937 spraw. Na tle tych liczb warto się 500.000 złotych. Żeby jednak nie ucierzastanowić, gdzie żyje się najbezpieczniej. piały postępowania przygotowawcze, co
Liczby nie kłamią – w Rawiczu, gdzie odno- – jak twierdzi prokurator okręgowy Krzysztowano wpływ 961 spraw. Jak na tak duże tof Grześkowiak – jest priorytetem dziamiasto to bardzo mało. W Lesznie zgłoszo- łalności prokuratury, przez cały ubiegły
no 2.811 spraw, Szamotułach – 3.043, Pile rok były pieniądze dla biegłych i środki
– 3.143, Gnieźnie – 3.348, Złotowie – 2.012, na niezbędne ekspertyzy. Prokuratura ze
Trzciance – 1.889, Wągrowcu – 1.879, Cho- swej strony przygląda się jednak rachundzieży – 1.825, Nowym Tomyślu – 1.791, kom wystawianym przez biegłych i szuka
Wrześni – 1.593, Środzie – 1.494, Grodzi- tańszych albo tam, gdzie można odstęsku – 1.428, Śremie – 1.404, Kościanie puje od powołania biegłego. Prokuratura
– 1.384, Wolsztynie – 1.356, Obornikach oszczędza – na sprzątaniu, na zakupach
– 1.293, Gostyniu – 1.212. Dużą przestęp- biurowych, zmniejsza także liczbę szkoleń.
czość generuje Poznań. Tylko w dzielnicy To dlatego jej gmach w Poznaniu przy uliGrunwald odnotowano 11.728 spraw, tyle cy Solnej nie jest wieczorami i nocą oświeco w pięciu przeciętnych wielkopolskich tlony. Lwią część budżetu pochłaniają
miasteczkach, drugie niechlubne miejsce podwyżki płac personelu i nie poprawia
dzierży w stolicy Wielkopolski dzielnica tego nawet fakt zwiększenia budżetu na
Stare Miasto – 10.398 spraw, na Nowym rok 2011 do kwoty 74 milionów złotych,
Mieście w repertoriach odnotowano 5.792 bo jest to zwyżka czysto arytmetyczna.
sprawy, a na Wildzie 5.098 spraw. Proku- Koszty utrzymania wzrosły – i tak per salratura nie tylko ściga przestępców, ale do pieniędzy jest mniej niż rok temu. Renie pozwala też, aby korzystali oni z owo- żim budżetowy powoduje jednak, że nie
ców przestępczego procederu. W roku jest zagrożony remont dawnego budyn2010 wartość zabezpieczonego u podej- ku prokuratury staromiejskiej w Poznaniu
rzanych mienia wyniosła 34.860.370 zło- przy ulicy Młyńskiej, do którego w I kwartych, w 2009 roku – 22.487.019 złotych. tale 2012 roku ma wprowadzić się wydział
Prokuratorzy jako strażnicy ładu prawne- zwalczania przestępczości zorganizowago uczestniczyli także w 8.474 sprawach nej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu,
cywilnych; tylko sama Prokuratura Okrę- któremu kończy się czas wynajmowania
gowa w Poznaniu zainicjowała bądź przy- budynków na Dębcu. Do tej pory w stastąpiła do 657 spraw cywilnych oraz 137 rym budynku staromiejskiej prokuratuspraw administracyjnych, na przykład do- ry wymieniono m.in. dach. Ponieważ jest
prowadzając do unieważnienia uchwały to budynek zabytkowy, wszystkie prace
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remontowe trzeba uzgadniać z konserwatorem zabytków.

POLITYKA ARESZTOWA
Prawie 15 procent spraw wyjaśnianych przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu zakończyło się wnioskiem do sądu
o zastosowanie aresztu tymczasowego.
W dzielnicy nowomiejskiej 6,3 procenta
spraw kończyło się aresztem, na Starym
Mieście wskaźnik ten wynosi 5,5 procenta,
na Grunwaldzie – 4,1 procenta. Wysoki odsetek spraw aresztowych odnotował Nowy
Tomyśl – 6,3 procenta. W innych miastach
jak Gostyń, Trzcianka czy Złotów wskaźnik
aresztowy oscyluje wokół 1,3 procenta. Aż
93 procent wniosków o areszt sądy uznały
za uzasadnione, czyli oskarżeni czekali na
sądowy werdykt za kratami. Rok temu sądy
wydały wyroki wobec 23 691 osób. Tylko –
albo aż – 263 oskarżonych zostało uniewinnionych. Stanowi to 1,5 procenta wszystkich zapadłych wyroków.

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY
Wydziały V i VI Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, czyli wydział śledczy i tzw.
specwydział, w ubiegłym roku prowadziły
225 spraw. Prawie połowa z nich zaowocowała aktami oskarżenia. Oskarżono pół tysiąca osób. Wobec 112 zastosowano areszt
tymczasowy, wobec 207 zgodzono się na
poręczenie majątkowe, wartość zabezpieczonego mienia przekroczyła 15 milionów
złotych. Pozostałe sprawy są wciąż w toku,
bo co rusz wypływają nowe wątki. Były to
sprawy o najcięższym ciężarze gatunkowym. Najpoważniejsze przestępstwa kryminalne zostały popełnione przez członków zorganizowanych grup przestępczych.
Prokurator Roman Szymanowski, zastępca

ALIMENTY Z SESZELI
Prawie tysiąc spraw prowadzonych
przez prokuraturę to obrót prawny z zagranicą. Zajmuje się tym jeden z prokuratorskich wydziałów. W ubiegłym roku
było 889 takich spraw, w tym sporządzono 281 wniosków o udzielenie pomocy
prawnej za granicą. Najgłośniejsza z nich
to sprowadzenie z Dominikany dziecka
uprowadzonego tam przez ojca. Była to
sprawa bezprecedensowa, bo Polska nie
ma z Dominikaną umowy ekstradycyjnej.
Tylko dzięki zaangażowaniu prowadzącego sprawę prokuratora i odważnym decyzjom „centrali”, które trzeba było podjąć
w ciągu 48 godzin, w okresie świątecznym,
poszukiwany listem gończym mężczyzna
wraz z uprowadzonym dzieckiem wrócił do
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prokuratora okręgowego w Poznaniu, pokazuje jeden z aktów
oskarżenia w takiej sprawie. Liczy
on 2.500 stron maszynopisu. Jest
to olbrzymi wolumin o grubości
prawie 30 centymetrów. To wynik
trwającego 3 lata śledztwa, które
udowodniło, że państwo poniosło
co najmniej 95 milionów złotych
strat w wyniku machinacji paliwowych. Wielkim sukcesem poznańskiej prokuratury było rozbicie
wespół z policją tzw. grupy gnieźnieńskiej, której członkowie sprowadzili z Francji, Włoch i Niemiec
ponad 400 kradzionych aut. Nabywcy ich nie mieli pojęcia, że dokumenty samochodów zostały sfałszowane. Wartość aut przekroczyła 7 milionów dolarów.
Wciąż przestępczość generują narkotyki.
Zakończyło się śledztwo w sprawie grupy
przestępczej, która pod Czerniejewem uruchomiła wytwórnię, gdzie wyprodukowano
490 kilogramów suszu marihuany. Eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego, badający uzyskany w tajnej przetwórni produkt,
byli zdumieni nie tylko jego czystością, ale
przede wszystkim jakością urządzeń laboratoryjnych, przy pomocy których wyprodukowano narkotyk. Tak nowoczesnym
sprzętem nie dysponują nawet uniwersyteccy naukowcy. 		

Polski, a nie uciekł do innego kraju. Bilety
na samolot i hotele dla konwojentów kosztowały budżet ponad 12.000 złotych.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej
nie ma generalnie większych problemów
w obrocie prawnym z członkami UE, a kontakty polskich i niemieckich prokuratorów
można uznać za wzorcowe. Wyjątkiem są
Włochy, tamtejsi prokuratorzy nigdy nie
śpieszą się z udzieleniem odpowiedzi, a jak
już ją prześlą, to zawsze czegoś w niej brakuje i trzeba ponawiać monity. Pewne problemy istnieją w kontaktach z Wielką Brytanią, ale to z tego powodu, że obowiązuje
tam zupełnie inny system prawny aniżeli
na kontynencie Europy i pewne, zdawałoby
się proste, sprawy są nie do załatwienia.
Poznańska prokuratura nie ma problemów z uzyskaniem pomocy prawnej
od Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Najczęściej
chodzi o kierowców z tych krajów, którzy
popełniają przestępstwa w Polsce lub innych krajach tranzytowych.
Bardzo oporni we współpracy są Amerykanie. Stany Zjednoczone uznają na przykład, że jeżeli wartość sprawy nie przekracza 5.000 dolarów, to nie ma mowy
o udzieleniu pomocy prawnej. Amerykanie na pisma odpowiadają niechętnie albo
i wcale. Przypomnijmy, że poznańskie sądy,
które w kilku sprawach wielokrotnie prosiły Departament Sprawiedliwości USA o pomoc (chodziło o ustalenie adresu i przesłuchanie świadka lub ustalenie istotnych
okoliczności sprawy), nawet nie otrzymały
odpowiedzi na swoje pisma.

Inne podejście do obrotu prawnego
mają Szwajcarzy, którzy nie wahają się
prosić o pomoc prawną w sprawach nawet najbłahszych, które polscy prokuratorzy by umorzyli. Poznańscy prokuratorzy
kilkanaście razy przesłuchiwali wielkopolan, którzy jechali za szybko szwajcarskimi autostradami. Szwajcarzy przesyłają
zdjęcie z fotoradaru i proszą o ustalenie
adresu i przesłuchanie osoby prowadzącej widniejący na fotografii samochód.
W jednym przypadku mandat wynosił 20
franków szwajcarskich. Koszty tłumaczenia przesłuchania wyniosły ponad tysiąc
złotych. No cóż, Szwajcarzy uważają, że
nawet najdrobniejsze naruszenie porządku prawnego musi być ukarane.
Geografia kontaktów poznańskiej prokuratury wciąż wzbogaca się o nowe kraje.
Ostatnio dołączyły Seszele, Surinam i Senegal. Coraz więcej jest spraw z Australii,
z którą nasza prokuratura ma już kontakty od lat.
Kłopot bywa z tym, że Polska nie wszędzie ma swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne i w przypadku sprawy, która
dotyczyła Seszeli (chodziło o tamtejszego
obywatela, który nie płacił w Polce alimentów), trzeba było angażować polską ambasadę w Kenii. Senegal na pismo z Poznania
odpowiedział, że tamtejsza prokuratura
podjęła stosowne działania, a na ich wyniki poznańscy prokuratorzy wciąż czekają,
chociaż od tamtego pisma mijają już kolejne miesiące...

Z A P R O S Z E N I E
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Jan Młodożeniec
bilbord dla ENDO, 1986

Aleksandra Sobocińska

Plakat musi śpiewać!
Moda w plakacie
japońskim,
Ishioka, Piper,
1977

Henryk
Tomaszewski
(1914 – 2006),
„Nosorożec”,
Eugene Jonesco,
1961
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Tym razem do poznańskiego Muzeum przyjść trzeba koniecznie. Powodem
jest wystawa plakatu XX wieku. Pozornie enigmatyczny tytuł, będącym cytatem
Jana Lenicy: „Plakat spełnia rolę służebną, takie jest jego zadanie i tego obowiązku nie może się pozbyć. Plakat musi śpiewać! I na pytanie, co ważniejsze:
oko czy mózg, odpowiadam – ucho. Najważniejsze jest UCHO!”, po wejściu na
ekspozycję staje się klarowny i jasny. Nie chodzi przecież o dosłowne brzmienie,
ale wrażliwość, którą plakat jako dzieło powinien prowokować u odbiorcy. Ponad 400 dzieł wybranych z ogromnej ( 30.000 pozycji ) kolekcji Galerii Plakatu
i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu stanowi swoisty chór współbrzmiący dzięki wyjątkowej jakości formalnej i silnemu przekazowi.
Plakat jako gatunek sztuki narodził się pod koniec XIX wieku, ale dopiero
w następnym stuleciu wykształcił w pełni swój własny język, jak i w niebywały
sposób wzbogacił się o środki formalne. Schyłek wieku XX sygnalizował powolny zmierzch tradycyjnych funkcji plakatu – środka przekazywania informacji.
Zaczęły wypierać go inne, bardziej nowoczesne, formy komunikacji. Obecne
stulecie nie jest czasem całkowitego wymarcia gatunku plakatu, on po prostu
przestał, w istotnym stopniu, spełniać swoją dotychczasową rolę w przestrzeni publicznej. Dla wielu twórców plakat stał się natomiast bardzo atrakcyjnym
środkiem realizacji własnego programu artystycznego.
Tak więc wystawa jest poniekąd prezentacją historyczną. Nie ma ona jednak charakteru wystawy historycznej, a plakaty na niej prezentowane nie są
jedynie ilustracją tego, co zdarzyło się w ubiegłym stuleciu. I choć wydarzenia
burzliwego XX wieku są widoczne na wystawie, to nacisk położony został na
przedstawienie przemian, jakim podlegał sam plakat i twórców, dzięki którym
one następowały.
Przestrzeń wystawy oszałamia monumentalnością i kolorem. Widz zostaje
wchłonięty przez swoisty labirynt, w którym kurator wystawy proponuje wędrówkę po kolejnych epizodach tematycznych, prezentacje szkół narodowych
czy spotkania w wybitnymi mistrzami gatunku.
Oglądanie wystawy rozpoczynamy przekornie od schyłku stulecia. Na ścianach wielkiego patio i na monumentalnych organizujących przestrzeń pylonach

w kolorze błękitu, żółci i czerwieni pysznią się atakujące widza wielkoformatowe dzieła Michela Bouvet, Güntera Rambowa, Alaina Le
Querneca – laureatów Nagrody im. Lenicy, przydzielanej wybitnym
artystom gatunku przez poznańskie Muzeum Narodowe. Wzrok
przyciągają również odbiegające w formie od tradycyjnych plakatów gigantyczne reklamy – bilbordy. Jedną z pierwszych tego typu
zaprojektował, na zlecenie producenta konfekcji dziecięcej ENDO, Jan
Młodożeniec, łącząc motyw wizualny z grą słowną.
Po pierwszym oszołomieniu mamy ochotę zanurzyć się w innej
rzeczywistości, podporządkowanej kolorowi i rytmowi, opartej na dialogu artysty z widzem. Wędrujemy więc zatrzymywani kolejno przez
większe sekwencje tematyczne: „Polska zmiana pokoleniowa”, „Transformacja”, „Ważne problemy społeczne”, „Erotyka”, „Jazz”, „Architektura
Nowego Jorku”, „Neort deco”, „Neoekspresjonizm”, „Minimalizm i horror vacui”, „Typografia”, „Neokonstruktywizm”, „Pop art”, „Formy eksperymentalne, „Plakat repetycyjny”. Poza epizodami pokazane są sygnalnie
szkoły narodowe – „Polska szkoła plakatu” i reakcja na nią, plakaty szwajcarskie, fińskie, duńskie, francuskie (wśród nich genialna Grupa Grapus) i oczywiście japońskie, z mistrzami tej miary,
co Ikko Tanaka, Kazumasa Nagai, Shigeo Fukuda, Koichi Sato.
Na przykładzie dzieł japońskich zobaczyć możemy, jak ważnym
środkiem w projektowaniu plakatu stała się w drugiej połowie
poprzedniego stulecia fotografia. (Na wystawę kurator wybrał
Jan Młodożeniec, ( 1929 –
kilka świetnych plakatów reklamujących modę).
2000) „Pajace”, 1974
Sekwencje tematyczne przeplatają się z prezentacją najwybitniejszych mistrzów – ukazanych przez minimonografie. Wśród
wielkich plakatu światowego na wystawie nie mogło zabraknąć
twórców polskich: Henryka Tomaszewskiego, Waldemara Świerzego, Jana Młodożeńca, Franciszka Starowieyskiego...
Wnikamy coraz głębiej w przestrzeń wystawy zatrzymywani
na kilkadziesiąt sekund, na parę minut przez dzieła, które „krzyczą”
do nas o ważnych problemach XX wieku – o historii (dwie światowe wojny), o chorobach, nałogach, przemianach politycznych,
antysemityzmie, „śpiewają” o wybitnych wydarzeniach teatralnych
i muzycznych, o miejscach i rzeczach szczególnych. Artyści, budując komunikat, posługują się różnymi środkami wyrazu – od Kyosti Varis, Plakat antynikotynowy
prostych, niemal minimalistycznych form, skupieniu się na typografii, po rozbuchane wielobarwne płaszczyzny. Niekiedy tradycyjny
język nie wystarcza. Na wystawie zobaczyć można epizody eksperymentalne, plakaty trójwymiarowe, przełamujące przypisane gatunkowi ograniczenie do formy prostokąta, wzbogacone collage’ami (reklamy czasopisma Egoist autorstwa Güntera Rambowa z zaklejonymi
puchem fragmentami powierzchni papieru).
To crescendo plakatowe uspokaja się w ostatniej sali – starym holu
Per Arnoldi ( ur. 1941)
muzeum, gdzie wyeksponowane zostały prace stworzone w pierwOctober 1943, 1992
szej połowie ubiegłego wieku – wspaniałe secesyjne plakaty niemieckie i austriackie, eleganckie panneau Alfonsa Muchy, grafiki użytkowe
Józefa Mehoffera, trochę kiczowate, ale oglądane z nutą sentymentu
pierwsze reklamy handlowe, modernistyczne afisze turystyczne. Te najwcześniejsze chronologicznie prace ogląda się w skupieniu spotęgowanym punktowym światłem w zaciemnionej przestrzeni rozwibrowanej
tańczącymi refleksami.
I budzi się w nas refleksja nad gatunkiem plastycznym nieobecnym
już na ulicach, który z założenia pełniąc rolę służebną może dawać przecież dzieła wybitne.
I takie właśnie są pokazane na muzealnej wystawie plakatu minio- „Jazz”, Rosław Szaybo, 2003,
nego wieku.
Jazz Festival
fot. Jacek Ustasiak,
Dawid Jarząb, własność MNP
Plakat musi śpiewać! Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Malarstwa i Rzeźby, Al. Marcinkowskiego 9
8 maja – 24 lipca 2011
kurator: Zdzisław Szubert, aranżacja plastyczna: Raman Tratsiuk

Hans Rudolf
Erdt, 1911,
papierosy
Manoli

sztuka

Waldemar
Świerzy „Ulica
hańby” ( film
japoński), 1959
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Powiat Słupecki na okrągło

region
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Położony we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na skrzyżowaniu ważnych
szlaków komunikacyjnych, Powiat Słupecki zaprasza czytelników Merkuriusza i wszystkich,
którym zdarzy się tamtędy przejeżdżać. Bliskość centrum targowego i przemysłowego,
jakim jest oddalony o 70 km Poznań, oraz lokalizacja wzdłuż autostrady A2 nie są bez
znaczenia.
Ciekawe miejsca
Ląd nad Wartą, którego historia sięga
VIII w., należy do najciekawszych miejscowości w Wielkopolsce. Znajdujące się tu
pocysterskie opactwo z dwunastowieczną tradycją swój dzisiejszy wizerunek zawdzięcza wybitnemu włoskiemu architektowi Pompeo Ferrariemu, który w 1728
roku podjął się przebudowy barokowego
kościoła oraz rozbudowy klasztoru. Odbywające się w tak zacnym miejscu coroczne
Festiwale Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
są niewątpliwą atrakcją. Ich zadaniem jest
przypominanie chlubnej przeszłości Lądu
oraz popularyzowanie wiedzy archeologicznej i historycznej.
W Powiecie zwiedzić można dwa parki
przyrody o szczególnym znaczeniu – Nadwarciański Park Krajobrazowy, czyli posiadająca ogólnoświatową rangę ostoja
ptaków, oraz Powidzki Park Krajobrazowy. Znajduje się tu też osiemnaście jezior,
w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce. To ukryty wśród
lasów i przepięknych pagórków dziewiczy
zakątek. Jezioro Powidzkie, bo o nim mowa,
głębokie, rozległe i usytuowane w rynnie
polodowcowej, jest rajem dla żeglarzy
i windsurfingowców z całego kraju. Z roku
na rok żeglarzy przybywa, ale na wodzie
nie panuje tłok. Kto raz tu przyjedzie, zawsze wraca.

Będą regaty!
2-3 lipca w miejscowości Kosewo nad
Jeziorem Powidzkim odbędą się Regaty
Żeglarskie „Na powitanie wakacji”. To jedyna impreza Pucharu Polski Jachtów Kabinowych organizowana na terenie Wielkopolski. Podczas dwóch regatowych dni
miłośnicy żagli będą mieli ponownie okazję sprawdzić swoje umiejętności. Poza
rywalizacją sportową odbędą się liczne

imprezy towarzyszące,
m.in. zawody sportowo -rek reac yjne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, rejsy turystyczne, koncert szantowy.
Żeglarstwo to doskonała forma wypoczynku
dla całych rodzin.
Więcej informacji na
temat regat można znaleźć na stronie:
www.jezioropowidzkie.pl

Atrakcje na plaży
30-31 lipca przyległa
do Jeziora Powidzkiego plaża w Przybrodzinie stanie się centrum
plażowej piłki siatkowej. Od piętnastu lat
w każdy ostatni weekend lipca odbywa się
tu Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki
Siatkowej. Organizatorzy przygotowują liczne atrakcje towarzyszące turniejowi, takie jak np. przejażdżka
gnieźnieńską kolejką wąskotorową, gry
i zabawy dla dzieci. Impreza ta gromadzi
nie tylko tłumy uczestników, ale także publiczność, która licznie przybywa na przybrodzińską plażę, aby przyglądać się siatkarskim zmaganiom.

Spotkania z folklorem
10 września, Słupca. Tam właśnie od
2000 roku, dla popularyzacji dorobku artystów ludowych oraz promocji polskich
wartości kulturowych, organizowane są
Powiatowe Spotkania z Folklorem, które
gromadzą wielu wykonawców i liczną publiczność.

region

Docenieni przez
„Forbes’a”
Gratulujemy siódmego miejsca w Rankingu Miast
Atrakcyjnych dla Biznesu zorganizowanego przez miesięcznik „ Forbes”.
Bardzo dziękuję. Sukces zmobilizuje nas do jeszcze aktywniejszych działań mających na celu osiągnięcie wyższej pozycji w
następnych rankingach. Wyróżnienie odebrałem na uroczystym
bankiecie kończącym II Ogólnopolski Kongres Regionów, który
odbywał się w Świdnicy, a był spotkaniem samorządowców z przedsiębiorcami. Niestety nie mogłem
uczestniczyć w całości obrad. Spędziłem tam zaledwie kilka godzin, podczas których wysłuchałem ciekawej debaty na temat aktualnych problemów rozwoju samorządów z udziałem profesorów Michała
Kuleszy i Jerzego Regulskiego - autorów reformy
samorządowej.
Jakie kryteria brane były pod uwagę w
rankingu?
Obejmowało nas kryterium miejscowości do 50
tysięcy mieszkańców, a następnie ilość powstających
i upadających podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Jestem z tego wyróżnienia bardzo dumny, ponieważ dowodzi niesłabnącej atrakcyjności inwestycyjnej Komornik w czasie
trudnym i niepewnym dla przedsiębiorstw.
Przy okazji pochwalę się, że inwestycje idą pełną parą. Trwa budowa kolejnych dróg gminnych oraz wielkimi
krokami zbliża się zakończenie rozbudowy naszego urzędu, który ma być gotowy do września tego roku. Wówczas przeniesiemy
się do nowego budynku, a w starym rozpocznie się remont. Na
tej rozbudowie skorzysta również komisariat Policji, który otrzyma dodatkową powierzchnię. Ogółem w tym roku na inwestycje

fot. Grzegorz Szymański/ FORBES

Z Janem Brodą, wójtem Gminy Komorniki, rozmawia
Merkuriusz

wydamy ponad 30 mln złotych. Praktycznie
zakończymy pierwszy etap z „Programu Budowy Dróg Gminnych”, którego realizacja
idzie zgodnie z planem, co bardzo cieszy. W
roku 2012 rozpoczniemy etap drugi i oby
wystarczyło nam środków, bo plany Ministra Finansów mogą nam pokrzyżować szyki. Poza tym jeszcze w tym roku rozpoczniemy rozbudowę gimnazjum.
Zaprosił nas Pan na Dni Komornik. Jakie w tym roku będą atrakcje?
Myślę, że szczególnie interesujące okaże się bicie rekordu gitarowego Gminy Komorniki oraz koncert organowy w ramach
VI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Dla miłośników innej
muzyki alternatywą będzie Norbi z zespołem. Oprócz tego odbędą
się tradycyjne już imprezy sportowe, występy taneczne i konkursy
dla dzieci. Liczymy więc po raz osiemnasty na obecność „Merkuriusza” oraz mieszkańców, przyjaciół i partnerów podczas uroczystości od 27 do 29 maja w naszej Gminie.
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Êwiat

Tybet
Mariusz Frankowski

W Tybecie ludność żyła pozostając
w bliskim związku z otaczającą ją przyrodą
i siłami natury. Wymagał tego styl życia, jaki
niegdyś prowadziła. Wodę czerpano wiadrami z pobliskich źródeł, budynki ogrzewano paląc drewnem, a jedzenie przyrządzano na ogniu. W małych ogrodach
Tybetańczycy uprawiali warzywa, cebulę
i pomidory, ich ręce miały ciągły kontakt
z ziemią. Letnie deszcze oznaczały dla nich
zarówno powodzie, jak i zapasy wody na
resztę roku. Przyroda Tybetu nie była chroniona, a przetrwanie często zależało od
łaskawości surowych żywiołów. Sposób
odnoszenia się do nich wynikał z bezpośrednich doświadczeń mędrców i zwyczajnych ludzi, mających związek ze świętą zewnętrzną i wewnętrzną stroną ich natury.
Określa się je jako ziemię, wodę, ogień, powietrze i przestrzeń.
Ziemia to solidność, woda – spójność,
ogień – temperatura, powietrze – ruch,
a przestrzeń to sfera, która mieści pozostałe cztery aktywne żywioły. Powiązane
są też one z różnymi emocjami, temperamentami, kierunkami, kolorami, smakami, rodzajami budowy ciała, chorobami,
sposobami myślenia i charakterem. Z pięciu żywiołów powstaje pięć zmysłów oraz
pięć obszarów zmysłowego doświadczenia, pięć negatywnych emocji i pięć mądrości, jak też pięć gałęzi ciała. Stanowią pięć
podstawowych pran, czyli życiowych energii. Są składnikami każdego zjawiska rozgrywającego się na płaszczyźnie fizycznej,
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zmysłowej, umysłowej i duchowej. Zrozumienie ich ma kluczowe znaczenie dla
praktyki duchowej.
Kultura i duchowość Tybetu swoją pasjonującą specyfikę i magię zawdzięczała
niepowtarzalności przyrody, którą tworzą
najwyższe góry świata, Himalaje i Wyżyna
Tybetańska. To również mistyczna kraina
wiecznej młodości „Shangri la”, zawieszona gdzieś pomiędzy niebem a ziemią, między światem bogów a światem ludzi, gdzie
przezwyciężono prawa natury i gdzie można było nawiązać kontakt ze światem duchów. Jak głosi stary tybetański tekst, Tybet
to jedno z dwudziestu czterech świętych
miejsc świata, kolebka życia, to niczym wyłaniająca się znikąd świątynia ze skał.
W tej Krainie Śniegu wznosi się także
najświętsza na całym subkontynencie góra
Mt. Kailash, zwana również Meru, Kang
Rimpoche czy też Osią Świata, obiekt kultu religijnego buddystów, hindusów i dżinistów, oraz najwyższa góra świata Mt. Everest (Czomolungma, 8848 m n.p.m.).
Stamtąd biorą swój początek cztery
wielkie rzeki świata, które były kolebkami
wielkich cywilizacji – Indus, Satledż, Karnali, dająca początek Gangesowi, Ganga
i Brahmaputra, nazywana w Tybecie Cangpo Cz’enpo (Wielka Rzeka). To właśnie
nad tą rzeką płynącą równolegle do łańcucha Himalajów zrodziła się tybetańska
cywilizacja.
Dach Świata słynie także z bardzo
licznych kryształowo czystych słonych

i słodkowodnych jezior, leżących na wielkich wysokościach. Razem jest ich około
1500, w większości bezodpływowych. Jezioro Skorpiona (4408 m n.p.m.), wypełniające kręte doliny na długości ponad 110 km,
przypomina kształtem olbrzymi fiord o błękitnych, przejrzystych wodach, zmieniający
kolor wielokrotnie w ciągu dnia. Inne, leżące na wysokości 4588 m n.p.m., uważa się
za powstałe w umyśle Boga – Manasarowar,
czyli jezioro myśli, od sanskryckiego słowa
manas, umysł. Według Hindusów wody te
powstały jako emanacja czystej myśli Brahmy. Dla Tybetańczyków to woda światła
i słońca, nieskalanej czystości turkusowa
mandala. Nad Manasarowar przybywają
pielgrzymi z Tybetu oraz z Indii i Nepalu –
głównie śiwaici, jogini i asceci. Obchodzą
je – całe sto kilometrów – a potem odbywają w nim rytualną kąpiel. Woda tego jeziora oczyszcza z grzechów na sto następnych wcieleń, zapewnia też odrodzenie się
w raju Brahmy lub Śiwy. Posiada moc leczniczą i oczyszczającą, a kąpiel w niej uwalnia ze stu kolejnych wcieleń.
Niewielkie jezioro Lamo Laco pomaga w odnajdywaniu kolejnych wcieleń
Dalaj Lamy, gdyż na jego tafli, jak głosi stary przekaz, pojawiają się prorocze
wizje. Tybet powstał: „w zamierzchłych
czasach, kiedy nad krajem dominowały cudowne śnieżne góry, poniżej kwitły łąki i rosły lasy, a w dole ziemię pokrywał wielki ocean. Wraz z biegiem
czasu wody spłynęły do południowego

Momentem przełomowym było zetknięcie się Tybetu z indyjskim buddyzmem,
zarówno z tzw. buddyzmem Sutr, jak i naukami Mahasiddhów, które dały podwaliny
tybetańskiej Tantrze, która stanowiła swoistą syntezę wszystkich tych wpływów.
Tantra ta stawia sobie za cel zrealizowanie najgłębszej prawdy i ostatecznej
rzeczywistości, o której nauczał
w Indiach historyczny Budda
Siakjamuni. Jednak metody swoje czer-

on kiedyś zwyczajną istotą, jak my. Potem wstąpił na drogę oświecenia, a jego
litościwe uczynki stały się tak głośne, że
został uznany za najważniejsze wcielenie
aktywnego współczucia. Avalokiteshvara
jest rzeczywistą duchową istotą posiadającą biografię i historię. Czteroręczny Avalokiteshvara to najpopularniejsza ze 108 reprezentacji tego bóstwa. Dalai Lamowie są
wcieleniami tej formy. Poszukiwania nowego Dalai Lamy obejmują oględziny ramion
dziecka dla stwierdzenia eterycznej obecności drugiej pary rąk. Ciekawa jest rola dalajlamów, jaką odgrywali w historii Tybetu
oraz to, jak wielki wnieśli wkład w tworzenie żywego przekazu praktyk duchowych.
Tybet, oprócz rozbudowanej sieci administracyjnej i klasztorów, pewnego zacofania gospodarczego i ustroju przypominającego feudalne średniowiecze, poprzez
swoje usytuowanie i oddzielenie od świata
zachował dziedzictwo duchowe dawnych
kultur starotybetańskich, chińskich i indyjskich. Przy klasztorach często
przebywali zaawansowani
duchowo mistrzowie,
w jaskiniach w samotności me-

Êwiat

oceanu i wyłonił się ląd. Ziemia zaludniła się, a w lasach szczęśliwie żyły małpy,
ptaki i inne zwierzęta. Potem zgodnie
z prawem zmian drzewa stawały się coraz
rzadsze, a bogini ziemia przybrała nowe
oblicze. Następnie każda żywa istota została przypisana miejscu zgodnie z prawem karmana. Niech wszystko trwa jak
dawniej i niech panuje dostatek”.
Z kolei w pradawnym proroctwie Tybet
jest krajem, gdzie „wysokie góry są niczym
filary podtrzymujące niebo, stoki górskie
o barwie ochry przypominają złote
góry, gdzie rosną
zioła o przyjemnym zapachu. Jesienią barwę czerpią
od kwiatów złocistych,
a latem zaś od turkusowych”.
Już od wielu tysięcy lat
(zapisy mówią o 15 tys. lat
przed Chrystusem i Buddą) rozwinęły się w Tybecie starożytne nauki
Bon, spośród których
za szczególnie wtajemniczone uchodziły nauki wielkiego mistrza buddy Tenpy Szenraba, kontynuowane obecnie
w tradycji Jungdrung Bon bonpo z Szang
Szung. Określenie bonpo pierwotnie oznaczało tego, kto wzywa bogów i przyzywa
duchy. Bonpo był więc ekspertem w deklamacji mantr i magicznych ewokacji. Mantra jest dźwiękiem, a dźwięk jest energią.
Mantra oznacza dźwięk wzywający wszystkie formy życia do bycia poza nieskończonym potencjałem pustki, która jest bazą
dla wszystkiego. Dźwięk i słowo mają moc
kreacyjną. Samo słowo bonpo w dawnych
czasach pokrywało się znaczeniem z wieloma rozmaitymi typami praktyk: z szamanem, magiem lub kapłanem. W tym
względzie istnieją podobieństwa bonpo
do druidów z Europy przedchrześcijańskiej. Porządek praktyk Druidów był podporządkowany trzem funkcjom kapłanów:
bardów, Opiekunów Kadzi i druidów – którzy byli odpowiednio: pieśniarzami, zaklinaczami i magami.

pie nie ze ścieżki mnichów czy ascetycznych
kapłanów śramanów, jak
w przypadku klasycznego
buddyzmu Indii,
ale z objawień Mahasiddhów –
oświeconych mistrzów ścieżki tantrycznej,
którzy osiągnęli najwyższy poziom poznania, maha-siddhi, oznaczający najwyższą
moc – które uważa się za ponadhistoryczne i bezpośrednio przenikające w głębokie
wymiary rzeczywistości.
Najważniejszym bóstwem Tybetu jest
Avalokiteshvara. Był to tybetański święty
wojownik, według legendy od niego wywodzą się Tybetańczycy. Avalokiteshvara
jest Buddą Współczucia, zewnętrzna interpretacja jego postaci jest taka, że był

dytowali jogini, a pośród świeckich ludzi żyjących
w rodzinach spotkać można było zaawansowanych adeptów szkoły Ningmapa,
Kagyupa, Siakyapa, Gelugpa oraz Bon.
Ciekawy ten Tybet z jego bogatą tradycją duchową, barwnym i unikatowym
charakterem. Intrygujący i fascynujący ludzi już od tak wielu, wielu lat coraz mocniej.
Jaki jest Tybet naprawdę? 
Autor korzystał i cytował za:
Tenzin Wangyal Rinpocze: „Cuda naturalnego
umysłu”
Glen H.Mullin: „Czternastu dalajlamów”

With A Little Help from My Friends, Summer In The City, You Are So
Beautiful, czy You Can Leave Your Hat to hity, które będzie można
usłyszeć na kameralnych koncertach światowej sławy muzyka.
Wielokrotnie nagradzany, doceniany zarówno przez fanów, jak
i krytyków artysta porwie tłumy swoim charakterystycznym, zachrypniętym głosem, niesamowitą energią i pasją.

Zapraszamy do udziału w unikatowym show!
2011-08-09 Poznań, Hala Arena
2011-08-10 Warszawa, Sala Kongresowa
www.makroconcert.pl
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Model matematyczny
a sprawa
ślimaka winniczka
Z profesorem Jerzym Błoszykiem,
prodziekanem ds. kształcenia, infrastruktury i współpracy z gospodarką
Wydziału Biologii UAM, rozmawia Mariola Zdancewicz
W rankingu kierunków przyrodniczych i biologicznych na uczelniach wyższych w 2010 roku opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” Pański
wydział zajął drugie miejsce, zaraz
za Uniwersytetem Warszawskim. Co
wpłynęło na tak wysoką pozycję?
Myślę, że złożyło się na to kilka okoliczności. Jedną z nich niewątpliwie jest
stałe udoskonalanie zaplecza technicznego, które umożliwia nam prowadzenie
badań naukowych na najwyższym poziomie. Właśnie uruchamiamy dwie kolejne
pracownie. Pierwsza z nich to Pracownia Technik In-vitro w Instytucie Biologii
Molekularnej i Biotechnologii, druga to
Pracownia Kopalnego DNA. W obu przypadkach wykorzystujemy nowoczesne
techniki dające naszym pracownikom,
doktorantom i studentom nowe narzędzia pracy. Dzięki nim, przykładowo, antropolodzy będą mogli śledzić zmiany
w ewolucji naszych przodków. Na podstawie analizy DNA uzyskamy więcej informacji o populacjach w danym okresie,
w tym kondycji zdrowotnej społeczeństw
w przeszłości.
Wszystkie pieniądze, jakie udaje nam
się obecnie pozyskać ze źródeł zewnętrznych, inwestujemy w sprzęt laboratoryjny najnowszej generacji, tak aby prowadzone na Wydziale Biologii badania nie
odbiegały od światowego poziomu. Staramy się, i to jak się wydaje z dobrym
skutkiem, zdobywać dotacje na ten cel
z najróżniejszych źródeł. I co najważniejsze udało nam się też przekonać ludzi do
dokonywania zakupów drogich urządzeń
do wspólnego użytku, jako wyposażenie
pracowni ogólnowydziałowych, których
kilka funkcjonuje w strukturze wydziału.
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Wydaje się, że pod tym względem stanowimy ewenement wśród innych wydziałów biologii w Polsce. Osobną kwestią jest skompletowanie odpowiednio
wyszkolonego personelu. Każde skomplikowane urządzenie wymaga bowiem
fachowej obsługi. Wszystko to sprawia,
że ta droga i unikatowa aparatura jest
racjonalnie wykorzystywana. Być może
właśnie dzięki temu jako wydział jesteśmy w czołówce uniwersytetów w Polsce. Jak wiadomo pieniędzy zawsze jest
za mało, ile ich by nie było, dlatego też
nasze pracownie ogólnowydziałowe służą nie tylko nam, ale również innym zaprzyjaźnionym placówkom.
Może Pan podać przykłady?
Chociażby poznańskiemu Uniwersytetowi Przyrodniczemu czy Medycznemu, a także szeregowi ośrodków z Polski
oraz z innych krajów. Prowadzimy z nimi
wspólne projekty badawcze.
Mówiąc o nowoczesnym wyposażeniu ma Pan na myśli również tablice mobilne z funkcją 3D?
Jesteśmy w trakcie tworzenia pracowni digitalizacji zbiorów w systemie trójwymiarowym. Tego rodzaju sprzęt zakupiliśmy ostatnio wykorzystując środki
pochodzące z dotacji ministerialnej. Posiadamy trzy skanery przeznaczone do
obróbki cyfrowej eksponatów o różnej
wielkości. Możemy np. skanować bardzo
małe przedmioty wielkości od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Przenośny skaner umożliwia digitalizację średniej wielkości materiałów dostępnych na
miejscu, ale również takich, które zgromadzone są w innych ośrodkach. Ostatni,
największy, skanuje przedmioty dowolnej
wielkości. Z ich pomocą planujemy stworzyć wirtualne muzeum. „Zbiory Przyrodnicze”, jedna z najmłodszych placówek
muzealnych w kraju, powstała dzięki naszym poprzednikom, którzy przez wiele
dziesiątków lat gromadzili bezcenne materiały i kolekcje naukowe. Zgromadzone

sujących projektów, które aktualnie
prowadzicie?
Mamy ich wiele, w tym również projekty międzynarodowe, często o charakterze
aplikacyjnym. Że wspomnę tutaj o badaniach stanu zdrowotnego społeczeństwa,
roślin odpornych na suszę czy służących
jako biopaliwa… Prowadzimy też inwentaryzacje ślimaka winniczka dla potrzeb
kilku Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, starając się oszacować biomasę
oraz realnie wskazać możliwości pozyskiwania tego mięczaka.
Pochwalę się też dużym projektem, który realizujemy wspólnie z władzami miasta
Konina, powiatu konińskiego i gminy Ślesin. Polega on na badaniach mających na
celu ocenę stanu środowiska na tym terenie. Nie każdy wie, że Konin to po Górnym
Śląsku jeden z najbardziej zniszczonych industrialnie miejsc w naszym kraju. Wynika
to z rozwoju energetyki oraz kopalnictwa
odkrywkowego. Węgiel kiedyś się skończy
i trzeba będzie zmienić techniki pozyskiwania energii. Tymczasem pozostanie cały
ciąg jezior poprzemysłowych podgrzewanych przez długie lata z racji funkcjonowania elektrowni. Od wielu lat obserwujemy
tam niezwykle interesujące zjawisko polegające na zmianie całego ekosystemu. Cieplejsza woda umożliwiła ekspansję obcych
gatunków.
...ale nie ma tam krokodyli?
(Śmiech) Z tego co wiem, jeszcze nie,
ale zapewne słyszeli Państwo o krokodylu,
który kilka lat temu przez okres wakacyjny buszował w jednym z jezior na północy Polski. Udało się go złapać dopiero po
przyjściu jesiennych chłodów. Obce, ekspansywne organizmy wchodzące na nasze
terytorium zawsze stanowią różnego rodzaju zagrożenie dla rodzimych gatunków.
W jeziorach konińskich wytworzył się specyficzny układ, odmienny od wszystkich
typowych jezior na tej szerokości geograficznej. Naszym zadaniem jest po pierwsze
śledzenie, w jakim kierunku zachodzą te
zmiany. Interesuje nas, czy ogólna bioróżnorodność ekosystemu rośnie, czy maleje,
ile obcych gatunków pojawia się na badanym terytorium, jak wygląda ich konkurencja z dotychczasowymi mieszkańcami
jezior. Po drugie musimy przewidzieć, jak
rozwinie się sytuacja w czasie, w którym
elektrownia nie będzie już pracować. Czy
schłodzenie wody sprawi powrót do sytuacji wyjściowej, czy też zmiany poszły za daleko i ekosystem ulegnie kolejnej przemianie? Tak więc poligon badawczy jest tutaj
doprawdy niezwykły. Chcemy go wykorzystać do celów naukowych i dydaktycznych.
Pojawia się też kolejna kwestia. Władze
miasta są zainteresowane rekreacyjnym

wykorzystaniem tych akwenów wodnych.
Musimy więc stwierdzić, na ile się one do
tego celu nadają. Sprawdzamy skład chemiczny wody, poziom występowania bakterii oraz inne kwestie związane z jakością
wód. Chcemy się dowiedzieć, ile cennych
gatunków się tam jeszcze zachowało i jak
zagospodarować teren, aby straty przyrodnicze zostały zminimalizowane. W przypadku rozwoju agroturystyki elementy przyrodnicze będą szczególnie ważne. Można
też podjąć szereg działań zapobiegających spadkowi bioróżnorodności. Chodzi
też o to, aby tworzenie infrastruktury turystycznej robić w zgodzie z przyrodą, nie
niszcząc tego, co pozostało.
Wspomniał Pan o badaniach
nad ślimakiem winniczkiem. Czy mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o tym
przedsięwzięciu?
Ślimak winniczek jest gatunkiem podlegającym ochronie prawnej. Z drugiej
strony jest on intensywnie wykorzystywany komercyjnie do celów kulinarnych. Co
roku każdy regionalny konserwator przyrody wydaje decyzję dotyczącą pozyskiwania tego zwierzęcia na jego terenie. Zachodzi więc konieczność określenia limitu
tego pozyskania, ponieważ nadmierna
eksploatacja mogłaby prowadzić do jego
wyginięcia. Od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku nikt nie prowadził pełnej
inwentaryzacji w skali kraju.
Czy jest w ogóle możliwe dokładnego obliczenia takiej populacji?
Nie jest możliwe. Nie istnieją żadne metody pozwalające na określenie liczebności jakiegokolwiek bezkręgowca. Ale możliwym jest przybliżone szacowanie dzięki
wykorzystaniu specjalnych metod. Naszym
zadaniem jest ocena, na ile znane metody
szacowania liczebności i biomasy są zbliżone do rzeczywistości, oraz ocena w skali makro biomasy winniczka. Musimy też
uwiarygodnić przyznawane limity.
A więc pracują Państwo nad
modelem matematycznym.
Trafiła Pani w sedno. Będzie on
uwzględniał między innymi warunki klimatyczne i inne elementy, które mają bezpośredni wpływ na liczebność w kolejnych
pokoleniach. Warto zauważyć, że warunki,
jakie obserwujemy w danej chwili, wpływają na populację w przyszłości. Winniczek
jest bezkręgowcem długowiecznym, który
żyje nawet osiem lat, a dojrzałość płciową
osiąga po czterech latach. Obserwowane
dzisiaj młode będą się rozmnażały dopiero za kilka lat, a w tym czasie warunki przyrodnicze mogą ulec drastycznym zmianom.
Musimy więc przewidzieć, ile z nich dotrwa
do określonego sezonu zbierania, osiągając wymagane wymiary. 
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eksponaty tworzą jedną z najcenniejszych
i największych kolekcji przyrodniczych
w Polsce. Znajdziemy wśród nich materiały typowe, na podstawie których opisywano nowe gatunki roślin i zwierząt. Gdy
zachodzi konieczność eksponowania oraz
udostępniania tych szczególnie cennych
obiektów badań innym kolegom, digitalizacja znacznie ułatwia proces dzielenia się
nimi. Skanowanie trójwymiarowe otwiera
nam również nowe możliwości w prowadzeniu badań populacyjnych. Szczególnie
dotyczy to biometrii, a więc różnego rodzaju szczegółowych pomiarów, których
do tej pory nie można było zrobić z uwagi
na brak możliwości technicznych.
W tej chwili digitalizujemy zbiory konchologiczne, a więc wszystkie zgromadzone muszle mięczaków. Nadmienię, że również i ta kolekcja jest jedną z największych
w Polsce. Uzyskane w ten sposób zdjęcia
trójwymiarowe zamierzamy wykorzystywać w pracach badawczych, tradycyjnym
procesie dydaktycznym, jak również w systemie kształcenia zdalnego. Warto zauważyć, że w tej chwili ochrona własności intelektualnej nabiera na znaczeniu. Ponieważ
chcemy być w zgodzie z literą prawa, musimy wiec wykorzystywać jedynie legalne źródła. To zmusza nas do posiadania
własnej bazy ikonograficznej, bo niestety
za niektóre ilustracje wykorzystywane np.
w publikacjach zmuszeni jesteśmy płacić
duże pieniądze.
Wracając jeszcze do kwestii
rankingu. Było to pewnym novum skierowanym do przyszłych studentów, którzy mogą sobie wybrać najbardziej odpowiednią uczelnię, oraz pokazanie
pewnych możliwości. Jak ten projekt
wpłynął na zainteresowanie uczelnią
i Wydziałem?
Rzeczywiście było to novum, zważywszy, że wcześniej studenci dowiadywali
się o uczelni na zasadzie drzwi otwartych.
Pamiętam tłumy, które przebijały się do
nas, gdy byliśmy jeszcze w Collegium Maius lub bezpośrednio po przenosinach na
kampus uniwersytecki na Morasku. W tej
chwili wszystko to odbywać się może na
nieco innych zasadach. Obecnie studenci
są zainteresowani nie tylko tradycją czy poziomem merytorycznym danego wydziału.
Istotne jest też zaplecze techniczne oraz
warunki, w jakich przyjdzie im studiować.
Te elementy bowiem ułatwiają późniejsze
wchodzenie na rynek pracy. Studenci zdobywają umiejętność, a nierzadko certyfikaty obsługi konkretnych urządzeń. Łatwiej
im wówczas o stypendia lub staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach.
Czy mógłby się Pan podzielić informacjami o którymś z intere-
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Dzień równej płacy
Wręczenie tytułu Ambasadorki Dress for Success Poland Martynie Wojciechowskiej przez Grażynę Kulczyk

W kwietniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się konferencja „Kobieta – droga do sukcesu”, zorganizowana przez Polską Federację Klubów Business
and Professional Women oraz Dress for Success Poland pod patronatem Minister Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, która aktywnie
uczestniczyła w spotkaniu.
Prezentujemy stanowisko prezydent Polskiej Federacji BPW
Małgorzaty Paczkowskiej, które zdaniem redakcji w dogłębny sposób, jak zresztą sama prelegentka to określiła, ujmuje problem defaworyzacji kobiet na rynku pracy.

Równa płaca za równą pracę – to jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, a zapisano ją już w traktacie rzymskim
w 1957 roku. We wrześniu roku ubiegłego
Komisja Europejska opublikowała kompleksową strategię na rzecz równości płci.
Również w ubiegłym roku opublikowano nowe badania Eurobarometru,
które wykazały, że w opinii 62 procent
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Europejczyków nierówność płci
wciąż istnieje w wielu obszarach
społeczeństwa. 82 procent respondentów było zdania, że różnice w wynagrodzeniach kobiet
i mężczyzn wymagają podjęcia
szybkich działań, a 61 procent
uważało, że ważną rolę w promowaniu równości płci odgrywają decyzje na poziomie UE.
Według danych Eurostatu
kobiety w Europie zarabiają średnio o 17,5 procent mniej niż mężczyźni.
Jedna z pań dziennikarek zapytała
mnie ostatnio: „Czy problem nierówności
wynagrodzeń w Polsce naprawdę istnieje?”.
Jak widać, istnieje nie tylko w Polsce, ale
w całej Unii Europejskiej.
Brak równej płacy jest najłatwiej zauważalny w przypadku tzw. dyskryminacji
bezpośredniej, a więc przy porównywaniu

wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
za wykonywanie tej samej pracy.
Problem jednak jest znacznie bardziej
złożony. To kwestia niedoszacowania kompetencji i umiejętności kobiet. Mimo że kobiety stanowią 59 procent ogólnej liczby
absolwentów wyższych uczelni, ich pracę
postrzega się jako mniej wartościową.
Wnika to z pewnej segregacji na rynku pracy. Kobiety i mężczyźni często nadal
wykonują inne zawody. Ponad 40 procent
kobiet pracuje w sektorach typu: administracja publiczna, szkolnictwo i edukacja,
służba zdrowia i opieka społeczna – a więc
w tradycyjnie gorzej płatnych zawodach.
Uprawia je tylko 18 procent mężczyzn.
W Unii Europejskiej zaledwie 29 procent naukowców i inżynierów to kobiety.
Jest to wreszcie kwestia godzenia życia zawodowego i prywatnego. Jesteśmy matkami, przerywamy pracę, karierę

Wiem, że łatwo się mówi, natomiast
trudniej wykonać, wdrożyć w życie. A czasami, gdy przy rosnącym bezrobociu ważne jest, aby ta praca w ogóle była, herezją
wydaje się sugestia, aby walczyć z pracodawcą o równość w tym zakresie.
Ale jednak trzeba poruszać takie tematy, zabierać głos i zajmować stanowisko w tych kwestiach.
Już chociażby poprzez takie działania
informacyjno-nagłaśniające sprawiamy, że
jest coraz mniejsze przyzwolenie społeczne na tę nierównowagę. Jej przypadki są
przedmiotem publicznych dyskusji.
I tak na przykład w ciągu niecałych
2 lat od momentu rozpoczęcia dyskusji
o parytetach, w styczniu tego roku została podpisana ustawa o 35-procentowym
parytecie na listach wyborczych. I abstrahując od tego, czy akceptujemy parytety,
czy też uważamy, że uwłaczają godności
kobiety i w ogóle ich nie potrzebujemy,
jak zwykle poradzimy sobie same, to jednak mamy tę opcję. Możemy z niej skorzystać lub nie.
I właśnie o możliwości i szanse nam
chodzi. Bo to właśnie one decydują o indywidualnym sukcesie każdej z nas.

biznes

zawodową, aby wychować dzieci. Wpływa
Przede wszystkim – wspierać inicjato na obniżenie średniej naszych zarobków tywy na rzecz promowania równości wyw trakcie całego życia zawodowego.
nagrodzeń w miejscu pracy, wyróżniaCzym to skutkuje? Kolejną niezbyt ko- jąc przedsiębiorstwa stosujące tę zasadę.
rzystną dla nas statystyką. Około 22 procent Wprowadzanie specjalnych znaczków, kart
kobiet w wieku emerytalnym jest zagrożo- równości, konkursów i nagród. To takie
nych ubóstwem. O 6 procent więcej niż „nieprawodawcze” inicjatywy dla przedsięmężczyzn. A są to wyniki uśrednione dla biorstw, które mogą zależeć także od nas.
całej Unii. To mało budujące statystyki.
Inny sposób stanowi tworzenie dla praDlatego Unia Europejska i nasza orga- codawców i nas wszystkich narzędzi umożnizacja głośno o tym mówią. W poszcze- liwiających w łatwy sposób porównywanie
gólnych krajach Unii są organizowane tzw. wynagrodzeń. Nasze koleżanki w NiemDni Równej Płacy, które wskazują na okres, czech korzystają z tzw. Logib – kalkulatora
który muszą dodatkowo przepracować ko- internetowego, który łatwo daje możliwość
biety, by otrzymać takie samo roczne wy- porównywania wynagrodzeń w różnych renagrodzenie, co mężczyzna na podobnym gionach kraju, w różnych firmach. A więc
stanowisku.
przejrzystość wynagrodzeń.
W tym roku 5 marca odbył się Pierwszy
To wreszcie zwiększanie wpływu na rówEuropejski Dzień Równej Płacy. 12 kwietnia ność wynagrodzeń przy nietypowych forto data ustanowiona przez BPW jako Dzień mach organizacji pracy, takich jak zatrudnieRównej Płacy w Polsce.
nie w niepełnym wymiarze, elastyczny czas
Co my takiego robimy albo co powin- pracy. Wszelkie formy ułatwiające kobietom
nyśmy zrobić, aby ten problem rozwiązać wychowującym dzieci powrót do pracy lub
lub chociaż zacząć działać w tej kwestii?
jej wykonywanie w domu.
Posłużę się przykładami ze strategii KoWyjściem jest także zachęcanie kobiet
misji Europejskiej, które możemy w miarę i mężczyzn do wykonywania zawodów niełatwo i my zastosować.
tradycyjnych i ułatwianie im godzenia kariery zawodowej z życiem osobistym.
R E K L A M A

POL-CAR

Poznań, ul.Gorzysława 9
Poznań, ul. Wierzbięcice 2a

tel. 61 87 32 101
tel. 61 83 34 427
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Biblioteka
i malarska
świetlistość

Andrzej Haegenbarth

sztuka
Portret prof. Kazimierza Orzechowskiego (1923 – 2009)
W styczniu br. od mojej przyjaciółki,
niezwykłej artystki, dotarło do mnie niecodzienne zaproszenie. Dotyczyło ono
uczestnictwa w nadaniu Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego imienia jej ojca.
Miałem przyjemność znać sympatycznego
i błyskotliwego profesora Kazimierza Orzechowskiego (1923 – 2009), więc z zadowoleniem przystałem na propozycję. Od razu
zaciekawiły mnie dwie sprawy. W jaki sposób ten zasłużony człowiek zostanie uhonorowany – w formie płaskorzeźby czy
może popiersia? I jakie obrazy namalowała ostatnio jego córka Maria? Nie lubię się
przemieszczać, bardziej od podróży realnych pociągają mnie duchowe, ale kiedy
wyjazd łączy się z kontaktem z fascynującą
sztuką i, daj Boże, nietuzinkowymi ludźmi,
bez ociągania się wyruszam w drogę.
We Wrocławiu pierwsze zaskoczenie.
Biblioteka znajduje się w nowym miejscu, opodal Oratorium Marianum, gdzie
przed ponad pięcioma laty uczestniczyłem
w Dniu Narodowym Rumunii, który swoimi
obrazami uświetniła wspomniana wyżej
artystka. Pokaz zatytułowany „Кolor wrażliwości Zamfira”, przeniesiony następnie
do ambasady w Warszawie, zorganizowano na prośbę konsula honorowego. Z tamtego spotkania bardziej od miejscowej
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śmietanki towarzyskiej utkwiła mi w pamięci oryginalna tablica upamiętniająca Johanesa
Brahmsa, doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego z 1879 roku. Może dlatego, że obok usytuowano oleje
Orzechowskiej, ułożone w taki
sposób, że dodatkowo tworzyły one flagę Rumunii?
Drugie zaskoczenie spotkało mnie w holu budynku,
w którym znajduje się Biblioteka. Nie tyle zaskoczyła mnie
duża wystawa prezentująca Brama dwóch kotów, olej na płótnie
dokonania uczonego, co jego
olbrzymi dorobek i zasługi dla Uniwersy- dziekani i zaproszeni goście. Obok portretu
tetu. Najkrócej mówiąc, profesor sześćdzie- profesora, autorstwa jego córki Marii, posiąt lat pracował naukowo. Był wybitnym darowanego uniwersytetowi, organizaznawcą historii ustroju państwa i prawa torzy ekspozycji zapewne w dobrej intenPolski, zwłaszcza dziejów ustroju i prawa cji zamieścili taką oto słuszną, ale banalną
Śląska. Pełnił również wiele funkcji, m. in. myśl: „Pamięć o ludziach życzliwych pozostworzył i wiele lat kierował Instytutem Hi- staje w naszych sercach”. Niewątpliwie Kastorii Państwa i Prawa; był również dzie- zimierz Orzechowski był człowiekiem wielkanem, prorektorem i posłem na Sejm. ce wszystkim życzliwym, ale również osobą
Ponadto, gdy był dziekanem, stworzył na inteligentną, błyskotliwą i mądrą, o czym
Wydziale Prawa bibliotekę naukową, o któ- świadczą choćby rady dawane córce: „Życie
rej rozwój zabiegał przez wiele lat.
jest drogą. Nikt nie zaręczał nam szczęścia.
Przed uroczystym otwarciem Bibliote- Wszystko, co nas spotyka, jest darem losu
ki imienia jej założyciela, którego dokona- i szczęściem – ciesz się. Nie wszystko zali jego córka i syn, wypowiadali się rektor, wsze musi się nam udawać. Мiej zaufanie

sztuka

Autoportret, olej na płótnie

Świetlisty, olej na płótnie

Tron drzewa, olej na płótnie

do siebie, wierz w siebie, zachowaj dystans
O poszczególnych cyklach Marii Orze- – pisała – otwierają drzwi do snów, natomiast
wobec siebie, ludzi i pracy”.
chowskiej napisałem już wiele, można te złote, słoneczne wiodą prosto w marzenia
Trzecim zaskoczeniem był sposób upa- o nich poczytać na stronie internetowej ar- i zapomniane sny z dzieciństwa”.
miętnienia pamięci profesora. Żadnej tra- tystki (www.orzechowska.com). Myślę, że
Później przekaz jej prac zaczął się komdycyjnej tablicy, płaskorzeźby czy popier- obecnie, po „Świecie Szmaragdowej Gem- plikować, bo obok schodów pojawiły się
sia. Zamiast tego grawerowane szklane my” i „Świetlistych”, warto wskazać domi- stopnie, drabiny, bogata symbolika lasu,
płyty, na których uwieczniono wizerunek nujące kierunki jej twórczości, co nie jest nawiązanie do Drzewa Życia z Kabały, opibohatera uroczystości i jego nazwisko. Ta łatwe, bo tworzy różne obrazy i, jak wspo- sującego świat, hebrajskie napisy. Słowem,
nowoczesna forma utrwalenia zasłużonej mniałem, zawsze koncentruje się na aktu- malarka zajęła się mistyką i kontemplacją.
postaci bardziej zapada w pamięć niż śnie- alnie malowanym.
Jej ostatnie dokonania to „Świat Szmadziejący z upływem czasu brąz,
ragdowej Gemmy” i ciągle rozbudona którym często napisy stają
wywane „Świetliste”. Pierwszy cykl
się nieczytelne.
jest opowieścią o własnym, wymyMyślę, że zaprezentowany
ślonym świecie, utrzymanym w ziena wystawie wnikliwy portret
lonkawych odcieniach, nierealnych
Kazimierza Orzechowskiego,
jak senna wizja, migotliwa jak awanjeden z bodaj trzech, jakie poturyn. Jest to świat srebrzystego
wstały, można uznać za łącznik
źródła bijącego wewnątrz drzewa,
między ojcem a malarską twórtronu na ogromnej perle i podwójczością córki. Portrety – oprócz
nej bramy, utworzonej z drzewa bęprzedstawiających członków
dącego kobietą, której strzegą dwa
najbliższej rodziny – malarka
hiszpańskie perdalle. Takie zwarwykonuje bez entuzjazmu, pote, wieloznaczne obrazy, zapraszanieważ musi się liczyć z pewnyjące widza do współtworzenia, cemi narzucanymi jej uwagami
nię w twórczości Orzechowskiej
zlecających. A ona nie tworzy
najbardziej.
dla jakiegoś nawet idealnego
I „Świetliste” najambitniejodbiorcy, ale wyłącznie dla sieszy projekt wrocławskiej artystbie i nie godzi się na żadne uwaki – próba przełamania wszelkich
gi i ustępstwa. We Wrocławiu
dychotomii, połączenia w jednię
dowiedziałem się, że zawsze Uroczyste nadanie bibliotece imienia prof. Kazimierza
przeciwieństw żaru słońca i lodu,
myśli o pojedynczym obrazie, Orzechowskiego. Od prawej: córka Maria, syn Kazimierz,
stworzenie nierozerwalnej, donawet cykle malarskie, porząd- również profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
skonałej całości. Czy udaje się arkujące przecież dokonania, to
tystce z sukcesem wykonywać to
dla niej sztuczne twory (namiastka kopii
Najkrócej rzecz ujmując można powie- zadanie i uzyskiwać harmonię, spokój i niei wersji, których nigdy nie robi), bo skłania- dzieć, że ta twórczość przebiegała od bólu ruchome piękno, mogą się zainteresowani
ją do działania z rozmysłem, poszukiwania (pierwsze rysunki), rozliczania się z sobą (cykl przekonać oglądając takie m.in. prace, jak:
koloru tła, doboru rekwizytów itd. Sztuka „Inkwizycja”), poprzez różne stadia dążenia „Кlepsydra”, „Świetlisty”. Niewątpliwie wstęjest dla niej narzędziem, podobnie jak lek- wzwyż, przekraczania granicy świata i prze- pując na siedem stopni wiedzy i poznania
tura i doświadczanie świata. A cel główny chodzenia na wyższy poziom egzystencji aż warto zamyślić się nad własnym oświeceto praca nad sobą, nad swoim rozwojem. po świetlistość (ostatnie prace). Owo prze- niem i przyjrzeć, w jaki sposób w drugim
Artystka mówi: „Chcę się rozwinąć, jak tylko kraczanie realnego świata najprościej wy- obrazie Orzechowska scala synkretyczne
jest to możliwe. Życzę sobie doskonałości!”. jaśnić na przykładzie drzewa. Było ono na wizje, opowiadając się jednocześnie za
Dodajmy, że w sensie iluminacji i oświece- początku dla artystki oparciem, symbolem ochroną przyrody w stanie naturalnym.
nia. I jak tu nie interesować się sztuką ko- i kluczem do lepszego świata, świata do- Jest to piękne i mądre. 
goś takiego? Nie da się!
broci i miłości. „Schody »do wnętrz drzew«
Fot. A. Haegenbarth
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felieton

Kiedy chadzałem do szkół i przedszkoli wykład na UAM pt. „Wstęp do teologii ki– jestem m.in. absolwentem przedszkola bicowania piłce nożnej”). Prawo do meczu
„Świerszczykowe Nutki” koło Areny, przy uli- uzyskało tę samą rangę, co nietykalność
cy Chociszewskiego – kursowało wśród nas cielesna, w tym ciał policyjnych, ochrona
powiedzenie wyrażające naszą gówniarską mienia i własności, dyscyplina zachowaprawdę o różnorodności i względności gu- nia w miejscach publicznych. To znak czastów: „Jedni lubią cekoladę, drudzy – jak im, su epoki konsumpcyjnej: prawo do meczu
kulwa, nogi śmieldzom”. Greps mało wyszu- obok prawa do zakupów w supermarkekany, ale dosadnie obrazowy…
cie, prawa do orgazmu, telewizora i preZamiłowanie do oglądania piłki kopa- zentów na komunię. Ale nijak to się ma do
nej wykracza poza łagodną skalę gustów hierarchii praw i wartości budujących nawyznaczoną z jednej strony przez obwąchi- szą cywilizację.
wanie własnych przepoconych stóp, z druJak to się dzieje, że jeden sektor popugiej – percepcję błogiego smaku czekola- larnej rozrywki ma tak silne przełożenie na
dy rozpływającej się w ustach. Tłum kiboli całą sferę publiczną, w tym i kasę publiczw meczowej ekstazie wygląda, jakby był w ostrej fazie brania – czegoś mocnego, nie trawki, haszu, ale
twardych. Kompletny i potencjalnie
groźny odlot tysięcy ludzi. Ale jakże
podniecający.
Kibolstwem jako zagadnieniem
centralnym zajmuje się ostatnio Polityka Polska: zarówno rządowo-tuskowa, jak i miejsko-grobelna. Szefem pierwszej jest amatorski kopacz
piłki, drugiej – kibol. Zapewne z tej
różnicy praktyki wynika, że występują przeciw sobie. Bo pierwszy próbuje ną? Wbrew pozorom wciąż żyjemy w epokibolstwo wziąć za twarz, drugi broni jak ce feudalnej, przynajmniej mentalnie, i to,
niepodległości albo krzyża, mimo nawet co się wyprawia, zależy od upodobań
grubych zarzutów – że prochy, że gangster- i woli Pana na Zamku. Czy to
ka, szowinizm, mafia, przemoc, prywata.
będzie główny lokator
Kopanie piłki nic mnie nie obchodzi, obiektu na pl. Kolei nie musi(!!!), dopóki nie włazi w życiorys giackim 17 czy przy
albo w życie publiczne. To szczególny ma- al. Ujazdowskich
sowy szołbiznes, wzbudzający namiętności, 1/3 – gusta Wosłużący zarabianiu kasy na rozrywce – dla dzów są depostronnych ani zły, ani dobry. Dla władzy c y d u j ą c e ,
może istotne, że spełnia funkcję kompen- a wiadomo
sacyjną – jakby politycznego wentyla bez- już przedpieczeństwa. Docenili to już starożytni, pił- szkolakom,
ka nożna to współczesna odpowiedź na że jedni ludrugi człon żądania „chleba i igrzysk”. Em- b i ą c z e k o pirycznie to działa tak, że zamiast wydzie- ladę… itd. Pod
rać jadaczki w jakimś proteście pod gabine- pierwszym adresem
tami władzy na placu Kolegiackim – masy urzęduje kibol, pod drugim
drą się na meczach, rozładowując frustra- – piłkarz-amator. Dlatego jecje z powodu ich stosunków ze światem, den wywalił bez śladu ekonoszefami, żonami, ciasnoty w domu i chu- micznego sensu (ekonomista!)
dego portfela.
i pytania poddanych o zdanie
Awantury wokół piłki kopanej mają 700 baniek na monumentalzwiązek z przekonaniem o istnieniu czegoś ną budowlę piłkarską, za
w rodzaju szczególnego prawa człowieka co będziemy mieć kłoi obywatela – prawa do meczu. A wcze- poty przez 15 lat. A druśniej prawa do stadionu. Kibolowi (który gi chyba jeszcze więjest i człowiekiem, i obywatelem) stadion cej na tzw. „orliki” we
i mecz się należy jak psu micha i naruszenie wszystkich landach,
tego jego „prawa” wywołuje raban i trzęsie- jakby nie mogły
nie ziemi, straszenie Sądem Najwyższym, to być korty teniStrasburgiem, potępieniem wiecznym itd. sowe albo baZupełnie jakby chodziło o Zasadniczą War- seny, gdzie
tość, a nie rozrywkę (podobno pod nadzo- obie płcie
rem kurii jest już szkicowany obligatoryjny po równo

skorzystałyby, i zdrowiej... Obaj zrobili
dobrze sobie i głównie męskiej młodzieży, starszej i młodszej, ciekawe, ciekawe…
A teraz obaj podskakują w mediach przeciwko sobie, ewidentnie wyrażając swoje
osobiste ciągoty i urazy.
Ciekawe bardziej, jak w naszych quasifeudalnych warunkach wyglądałaby Polityka Polska i miejska, gdyby na przykład
pierwszy był z zamiłowania napalonym
erotomanem, a drugi fundamentalnym
dewotem (byle nie na odwrót!)? Nasze
Stare Miasto dzielnicą czerwonych latarni,
zamiast licznych galerii handlowych dofinansowane ze środków publicznych Centra
Rozrywki i Przyjemności na każdym
osiedlu. Zajęcia wychowania seksualnego już od przedszkola, stowarzyszenie „Wiara Miłości im. Casanovy”
organizujące warsztaty w podstawówkach na koszt magistratu i loveparady co tydzień w innej dzielnicy.
Prezydent miasta laureatem rankingów „sexy man of politics”, a Poznań
europejską stolicą ars amandi (ESAA),
dzięki licznym festiwalom i konkursom praktycznym.
Póki co jest jak jest, a kto chce,
może sobie marzyć o inteligentniejszych
wariantach. 

Lech Mergler

Prawo
do meczu
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lasy

Kinga Gąska

Z lasem za pan brat
Zapach konwalii i ściółki leśnej przywodzą na myśl
dzieciństwo: wyprawy po
grzyby, podglądanie ptaków,
pierwsze nauki rozpoznawania drzew czy podążanie tropem sarny. Dla niektórych
cotygodniowa wycieczka
w leśne ostępy jest obowiązkowa, inni z niechęcią myślą
o przedzieraniu się przez jeżyny i czyhających w paprociach
kleszczach. Jednak niezależnie od osobistych preferencji mało kto z nas zdaje sobie
sprawę, czym tak naprawdę
jest las, jak funkcjonuje i co
mu zawdzięczamy. Międzynarodowy Rok
Lasów skłania do takich przemyśleń.

Las to las
Nie każde skupisko drzew na danym
terytorium możemy nazwać lasem. Co ciekawe samo pojęcie jest bardzo umowne,
a jego definicji powstało ponad 200! Las to
przede wszystkim ekosystem. Składają się
na niego drzewa, krzewy, ściółka, owady
i zwierzęta, które zajmują określony teren
i tworzą między sobą wzajemne relacje.
Las to pokryty drzewami grunt o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, na
którym drzewa zajmują przynajmniej 10
procent powierzchni i przekraczają wysokość 5 m.
FAO
Las w Polsce jest jedną z najbardziej
naturalnych form przyrodniczych, której
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zasięg terytorialny zmieniał się na przestrzeni stuleci. Pokryta lasami i borami
ojczyzna Mieszka I w XVIII wieku mogła
poszczycić się tym, że obszary leśne stanowiły 40 procent jej powierzchni, a na przykład po II wojnie światowej liczba lasów
w Polsce zmalała aż o połowę. Na szczęście w ostatnich latach zalesienie wzrasta.

Czy wiesz, że...
➭➭ Jeden hektar drzew produkuje dziennie tyle tlenu, ile potrzebuje 45 osób.
➭➭ Jeden hektar pochłania rocznie taką
ilość dwutlenku węgla, którą wytwarzają samochody przejeżdżające ponad 100 tys. kilometrów.
➭➭ Jedna 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi średniodobowe zapotrzebowanie trzech dorosłych osób.
➭➭ Jeden hektar zadrzewień śródmiejskich pochłania w ciągu godziny tyle
CO2 ile oddychając wydala 200 osób.
➭➭ 150-metrowa strefa lasu obniża hałas
do poziomu 18-25 decybeli.
➭➭ Cis pospolity w Henrykowie Lubrańskim jest najstarszym drzewem w Polsce, ma 1200-1300 lat.
➭➭ Najgrubsze drzewo w Polsce znajduje
się w Mielnie k. Tarnawy, to dąb szypułkowy „Napoleon” – obwód pnia wynosi 11,30 m.
➭➭ Jodła pospolita z Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma 52 m wysokości.

Przewiduje się, że w roku 2050 lasy będą
zajmować 1/3 powierzchni naszego kraju.
Z występujących na świecie około 1000
gatunków drzew w Polsce można wyróżnić
42 rodzime rodzaje. Najliczniejsze są iglaki, wśród nich prym wiedzie sosna. Gdyby
przedstawić to obrazowo – skupione na
jednym obszarze zajmowałyby powierzchnię taką, jak np. terytorium Białorusi. Ilość
drzew liściastych wzrosła po II wojnie światowej, a najpopularniejszym gatunkiem
jest w dalszym ciągu dąb.

Przyroda kontra polityka
Wydarzenia historyczne i polityczne wbrew pozorom mają dość znaczny
wpływ na funkcjonowanie i wielkość lasów. Przykładem negatywnego wpływu
na zalesienie Polski były zabory. Rosja,
Austria i Prusy stosowały politykę rabunkową i odrębne technologie wyrębu.
W innym też stopniu wykorzystywały surowiec drzewny. Nie zwracano uwagi na
pielęgnację i ochronę lasów, które często
zmieniały właścicieli. Odbierano je prywatnym osobom np. za udział w powstaniach, natomiast rozdawano urzędnikom
i wojskowym. Wszystko to spowodowało
zmniejszenie obszarów leśnych w Polsce.
Obecnie na leśnictwo i przemysł drzewny
wpłynął negatywnie wszechobecny kryzys finansowy z 2009 r. W Europie spadły
ceny drewna i wyrobów drzewnych. Aby
poradzić sobie z tym problemem Lasy
Państwowe wprowadziły m.in. program
oszczędnościowy – ograniczono wydatki na budowy i remonty oraz zatrudnienie, a skupiono się głównie na utrzymaniu

Beata Obertyńska

Co nam po drzewach
Niewielu z nas zdaje sobie
sprawę z tego, jakie funkcje spełnia las. Można podzielić je na ekologiczne, społeczne i produkcyjne.
Tereny leśne korzystnie wpływają na klimat, regulują obieg
wody i chronią glebę przed erozją, a tym samym utrzymują różnorodność krajobrazu. Są również
niezastąpionym środowiskiem życia dla wielu gatunków zwierząt,
roślin i ptaków.
Nie zapomnijmy o funkcji rekreacyjnej. Pikniki, wycieczki, zbieranie grzybów i jeżyn, obcowanie
z przyrodą, rodzinne wyprawy
i przyjacielskie spotkania nieodłącznie związane są z lasami. Jednocześnie odgrywają one ważną
rolę z punktu widzenia gospodarki. Zapewniają wiele miejsc pracy,

Maj
Tarnina biała wybuchła pod lasem,
Kłębi się, puszy i pieni,
W biel jej kolącą zanurza się czasem
Wiatr, co na przełaj przepycha się lasem,
W lepkiej, najmłodszej zieleni!
Jak młody wyżeł, chudy, zziajany,
Wpada znienacka w wał kwietnej piany,
Dech traci i milknie pod lasem...
Rozkołysana pędem jego biegu
Tarnina pręty odgina sprężyście,
Kwiat sypiąc biały na trawę i liście...
Wiosenny, niedorzeczny sen o ciepłym śniegu...

a drewno stanowi jedny z najbardziej
uniwersalnych organicznych surowców. Liczba jego zastosowań sięga
aż 30 tysięcy. Żadna część drzewa
nie zostanie zmarnowana: liście, gałęzie, kora, drewno, a nawet korzenie
są wykorzystywane w przemyśle.

lasy

terenów leśnych. Poczyniono także kroki w kierunku pozyskiwania
funduszy z organizacji unijnych.
Obecnie przeważająca większość terenów leśnych znajduje
się pod kuratelą Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Organizacja ta powstała
w 1924 r. i do jej najważniejszych
zadań należy prowadzenie gospodarki leśnej i zrównoważonego wykorzystywania wszystkich
funkcji, jakie spełniają lasy. Priorytetami są ochrona i systematyczne
zalesianie, a także edukacja społeczeństwa. Od zakończenia ostatniej wojny systematycznie rośnie
w naszym kraju powierzchnia zajmowana przez las. W 1945 roku lesistość Polski (procentowy udział
lasu w całkowitej powierzchni
kraju) nie sięgała 21 procent Dziś
– z lesistością na poziomie 29 procent – mieścimy się w środku
stawki krajów europejskich. I choć
nasz wskaźnik jest nieco niższy
od średniej europejskiej (ok. 34
procent), to jednak ponad 9 mln
ha drzewostanów lokuje Polskę
w gronie krajów o największej
powierzchni lasów w regionie, po
Francji, Niemczech i Ukrainie. Lasy
prywatne zajmują 20 procent powierzchni Polski, a sposób ich zagospodarowania wciąż budzi obawy. Brak dokumentacji w niemal
połowie z nich, rozdrobnienie
i niejednokrotnie zaniedbanie
tych terenów to główne zastrzeżenia leśników państwowych.

Chronić i edukować
Lasy są wizytówką Polski, znajdują się w ścisłej europejskiej czołówce
pod względem zasobności. Czyha
na nie wiele zagrożeń zarówno ze
strony zjawisk pogodowych: gwałtownych wiatrów, ulew, suszy, dużych wahań temperatury, jak i działania fauny. Wciąż mamy w pamięci
ataki szrotówka na kasztany i akcje
palenia liści. Korniki nadal sieją spustoszenie wśród polskich drzew, a po
zimie zastajemy smutny krajobraz
oskórowanych przez zwierzęta pni
i poobgryzanych przez nie pędów.
Kolejnym istotnym zagrożeniem są
pożary, które powstają głównie wskutek podpaleń.
Dlatego niezwykle ważna jest zarówno ochrona lasów, jak i edukowanie społeczeństwa. Zajmuje się tym
organizacja Lasów Państwowych, pod
którą podlega 17 placówek. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Poznaniu istnieje już od 90 lat. Skupia pod sobą 25 nadleśnictw. Dyrektor Piotr Grygier jest inicjatorem wielu akcji mających na celu promocję
wiedzy oraz zwiększanie zalesienia,
np. „Drzewko za makulaturę” czy konkurs „Czysty Las”. Natomiast najpopularniejszym sposobem chronienia terenów leśnych jest tworzenie parków
narodowych, krajobrazowych, rezerwatów i obszarów przyrody chronionej. Innowacyjny projekt Natura 2000
obejmuje również obszary w województwie wielopolskim. Nadleśnictwa Jarocin, Krotoszyn i Łopuchówko to tereny, gdzie priorytetem jest
ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Dużą rolę w zwróceniu uwagi na problematykę ekologiczną odegrało utworzenie w 1994 r.
siedmiu leśnych kompleksów promocyjnych (LKP). Aktualnie jest ich 19,
z tego dwa na terenie województwa
wielkopolskiego – na południu LKP
Lasy Rychtalskie oraz w widłach Warty i Noteci LKP Puszcza Notecka. Ich
zadaniem jest prowadzenie proekologicznej polityki leśnej, wspieranie badań naukowych i edukacja. Stanowią
także forum współpracy leśników ze
społeczeństwem. 
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