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historia

Zygmunt Boras Wielki przywilej królewski na uniwersytet w Poznaniu napotkał na ostry
sprzeciw ze strony Akademii Krakowskiej, która
broniła swego prawa do
nadawania tytułów naukowych, mimo że przywilej Zygmunta III Wazy
potwierdzili potem jego
syn Jan Kazimierz i Jan III
Sobieski.
Oryginał przywileju przekazano rektorowi kole
kolegium jezuickiego w Po
Poznaniu – Stanisławowi
Gawrońskiemu, a ten na
polecenie biskupa popo
znańskiego Andrzeja OpaOpa
lińskiego notarialnie wprowpro
wadził ów dokument do
ksiąg biskupich w kapitule
poznańskiej. Zrobiono też
kilka kopii i jedną z nich
wysłano do Rzymu dla
potwierdzenia papieskiepapieskie
go. Sprawa nie była jedjed
nak taka prosta. ProfesuProfesu
ra Akademii Krakowskiej
na czele z rektorem po
postanowiła nie dopuścić
do utworzenia w kraju
konkurencyjnej uczeluczel
ni wyższej.

Walka profesury
krakowskiej
przeciw
uniwersytetowi
w Poznaniu

W roku 1578, kiedy król
Stefan Batory powołał do
życia Uniwersytet w Wilnie,
Akademia Krakowska mu
musiała ulec, bo Wilno było
na Litwie, oddalone o setset
ki kilometrów od Krakowa.
Król Zygmunt III wystawił
przywilej na poznański
uniwersytet 28 X 1611,
a profesura krakowska,
jeszcze tego samego
roku, zaczęła temu przeprze
ciwdziałać najpierw
na swym własnym
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historia

Nie lepszą opinię o Akapodwórku. Wykorzystując fakt, że kanc- nowego uniwersytetu w Poznaniu. Przywidemii Krakowskiej wydał
lerzem Akademii Krakowskiej był biskup leju jednak król nie cofnął.
W roku 1614 na kongregacji zakonu marszałek sejmiku proszo-Piotr Tylicki, zaczęto od niego, zdołano go
przekonać, i mimo że złożył swój podpis w Jarosławiu, jezuici poznańscy wysunę- wickiego Jerzy Lubomirski
pod przywilejem, wycofał zgodę. Broniąc li postulat do generała zakonu w Rzymie, w roku 1661. Kiedy szło o wyrzekomo Akademii Krakowskiej, atakował aby papież uzyskał zatwierdzenie przywile- danie przywileju na uniwersytet
jezuitów poznańskich i jako kanclerz uczel- ju królewskiego na uniwersytet w Poznaniu, dla Lwowa przez króla Jana Kazini krakowskiej argumentował, że uległ na- gdyż tego domaga się potrzeba prowincji mierza, tak odpowiedział na protest profemowom króla, ale po rozmowach z rekto- wielkopolskiej. Nim jednak pismo dotarło sury krakowskiej: „Nic z tego nie będzie,
rem i profesurą zrozumiał swój błąd i jest do Rzymu, zmarł w tym czasie generał zako- nie macie prawa przeszkadzać, prawo
przeciw fundacji uniwersytetu w Pozna- nu Klaudiusz Aquaviva, a jego następca, nie jest po tamtej (królewskiej) stronie, nikt
niu. Z początkiem nowego roku 1612, de- otrzymując usilnych ponagleń od króla, nie w Rzeczpospolitej nie miał i nie ma pralegacja Akademii Krakowskiej, w osobach pilnował należycie tych spraw. W Polsce też wa monopolu nauczania, Majestat Rzeczprofesorów: Sebastiana Krupki i Marcina wymarli wówczas gorliwi zwolennicy zało- pospolitej wymaga więcej akademii jako
z Wadowic, została wysłana do Poznania, żenia nowego uniwersytetu w Poznaniu, jak i inne kraje po kilka ich mają, Ruś nie naby tutaj na miejscu zaprotestować wobec chociażby sławny kaznodzieja Piotr Skarga. leży do Małopolski, osobną jest prowinbiskupa i kapituły poznańskiej przeciw Zatem na spotkaniu z rektorem Akademii cją, doprasza się akademię lwowską, aby
„bezprawnemu” tworzeniu uniwersytetu. Krakowskiej Janidłą z Bodzentyna, król tak przeciwważyć kijowską. Rozhukanie akaJednak biskup poznański, Andrzej Opaliń- się wyraził o swym przywileju dla Poznania: demickiej młodzieży (w Krakowie) sprzyski, nie uległ tym naciskom i mając przy- „Dałem przywilej na Akademię Poznańską, krzyło się wszystkim, nieuctwo mistrzów
wilej królewski w swym ręku, wystąpił do bo o 30 mil od Krakowa oddalona. Wy- zatrważające, żadnych dzieł nie drukują,
papieża Pawła V o potwierdzenie. Krakow- ście się udali do Ojca św., a on zaś pytał i teraz nikogo nie mają, który by akadeska profesura znalazła także drogę do Rzy- nas, co chcemy uczynić w tej sprawie”. Po- mię z jej upadku dźwignął. Nie ma co po
mu. Akademia Krakowska wykorzystywała tem król rozmawiał z kanclerzem koronnym niej się spodziewać, uczniowie wynoszą
wszelkie dostępne środki prawne i poza- i podkanclerzem, którzy za Akademią Kra- z niej guzy i blizny zamiast wiedzy, nauk
prawne, aby nie dopuścić do powstania kowską obstawali. Król ponownie stwierdził, i sztuk pięknych. Nowa więc akademia
uniwersytetu w Poznaniu. Walka na sło- że „prawa Akademii Krakowskiej szanuje, potrzebna". Podobne też zdanie o Akawa i broszury toczyła się na sejmikach, sej- ale Kraków nie ma monopolu na wyższe demii Krakowskiej miał wybitny historyk
mach, a także – w salach wykładowych studia w Kraju, bo żaden z polskich mo- poznański XIX stulecia Józef Łukaszewicz,
w Krakowie i Poznaniu. Król Zygmunt III narchów nigdy nie wydał przywileju tego który napisał: „W tej epoce (w XVII wiemimo wielkich nacisków nie zmienił zda- rodzaju dla jednego miasta”. Był to list Zyg- ku) zwłaszcza od śmierci Zygmunta III
nia i raz wydany przywilej uznał za ważny, munta III z dnia 23 stycznia 1616 roku. Jezu- Wazy, nikczemnieje Akademia Krakowa na wszelkie starania wysłanników z Kra- ici poznańscy jednak nadal rozwijali swe ska całkiem; przyczyn tego znikczemniekowa odpowiadał niezmiennie: „Akademia kolegium, przekształcając je w uniwersytet. nia nie może na karb kogo innego zwaPoznańska w niczym nie ubliża Akademii Wznosili coraz to nowe gmachy o szerokich lać; że upadła, albo raczej , że nigdy nie
Krakowskiej. Król Jegomość nie pozwoli, i dużych oknach, wykorzystując nowe, baro- była tym, czym być powinna, jest jej właaby ta nowa szkoła główna przeszkadzała kowe formy architektoniczne z centralnym sną winą. W swoim bowiem dostatnim
w czymkolwiek krakowskiej, ale raz dane- ogrzewaniem za pomocą rozprowadzania domu była panią, żadną obcą wolą nie
gorącego powietrza i, zgodnie z królewskim krępowaną... Nędzna i słaba pod wzglęgo na nią przywileju cofnąć nie może”.
Tymczasem na Rzeczpospolitą spadły przywilejem, co zdolniejszym nadawali tytu- dem naukowym, jędrna była w obronie
poważne ciosy. Wielka armia polska, któ- ły magistra czy doktora. Po śmierci Zygmun- mniemanych, czy też prawdziwych praw
ra pod wodzą Stanisława Żółkiewskiego ta III Wazy królem został jego najstarszy syn swoich, czy raczej innymi słowy, więcej
i Jana Karola Chodkiewicza zdobyła i pra- – Władysław IV, który za podszeptami swego miała sił, skłonności i ochoty do swarów,
wie przez dwa lata okupowała Moskwę, po- wychowawcy Gabriela Provency-Władysław- niż do podźwignięcia upadłych całkiem
częła się buntować z powodu niepłacenia skiego był negatywnie ustosunkowany do je- w łonie swoim nauk".
żołdu. Wynędzniałe masy żołnierskie za- zuitów. Gabriel Provency-Władysławski miał
wiązywały konfederacje wojskowe i nakła- wielki wpływ na króla Władysława IV. Będąc
Zygmunt Boras (zm. 2008) był historydały na wsie, miasta i majątki szlacheckie kanonikiem płockim i chełmskim, uzyskiwał
kiem, profesorem zwyczajnym, pracowniwysokie kontrybucje. Luźne oddziały woj- znaczne dochody i w walce z jezuitami pokiem naukowym Uniwersytetu im. Adama
skowe ruszyły w Polskę i dotarły nawet do magał Akademii Krakowskiej. Przeciw je- Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1985Poznania, Gdańska i Bydgoszczy. W kraju zuitom był też sam król Władysław IV, jak 87 pełnił funkcję prodziekana Wydzianarastała opozycja, której korzenie tkwiły i kanclerz Jerzy Ossoliński. Akademia Kra- łu Historycznego UAM. Pod koniec życia
w spacyfikowanym rokoszu Mikołaja Ze- kowska, walcząc o swój monopol na wiedzę, wykładał na Wyższej Szkole Nauk Humabrzydowskiego, a Akademia Krakowska sama siebie pogrążyła, bo bez konkurencji nistycznych i Dziennikarstwa. Autor m.in.
znajdowała wśród tej opozycji poważne nie ma wszak rozwoju, o czym świadczy takich książek jak: „W dawnym Poznaniu”
poparcie, bo Kraków miał przecież zadaw- choćby opinia rektora Akademii Krakow- we współpracy z prof. Lechem Trzecianione pretensje do króla Zygmunta III, że skiej, Stanisława Jurkowskiego, z roku 1660, kowskim, „Związki Pomorza Zachodnieprzeniósł stolicę do Warszawy. Zygmunt III który pisał: „iż nie było w nim (Uniwersyte- go i Śląska z Polską”, „Książęta Piastowscy
w tak gorącym czasie nie chciał forsować cie Krakowskim) żadnego mówcy, żadne- Śląska”, „Książęta Piastowscy Wielkopolski”,
fundacji poznańskiej, chociaż jezuici pra- go filozofa, żadnego prawnika i że jego „Książęta Piastowscy Pomorza Zachodniecowicie powiększali swój stan material- profesorowie zaledwie warci byli być mi- go”, „Obrzeża Rzeczpospolitej”, „Tradycje
ny, tworząc wspaniałą bazę dla przyszłości strzami szkół niższych”.
uniwersyteckie Poznania”.
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uczelnia

Z JM Rektorem UAM, prof. Bronisławem Marciniakiem, i Prorektorem ds.
Programów Europejskich i Współpracy
z Gospodarką, prof. Jackiem Gulińskim,
rozmawia Mariola Zdancewicz

studentów, ale już na kolejnych
poziom musi być o wiele wyższy,
w związku z czym liczba ta maleje.
Sądzę, że osiągamy sukcesy na tym
polu. To nie przypadek, że nasz uniwersytet czwarty raz z kolei został
ogłoszony najlepszą uczelnią prodoktorancką w Polsce. Rozwój naukowy studentów to osobna sprawa i przy przebudowie programów
nauczania musimy postawić większy akcent na udział studenta w pracy badawczej, co jest realizowane
m.in. w ramach kół naukowych. Od
dwóch lat organizujemy, w czasie
naszej uczelnianej majówki, Kongres Kół Naukowych. Odbyły już się
dwie takie imprezy, a w roku 2012
planujemy zorganizować kolejną

Historie uniwersytetów nierozerwalnie związane są z historią
i przekształceniami państwa. Dzisiaj
trzeba jednak uwzględnić jeszcze procesy oraz tendencje ogólnoeuropejskie
i globalne. Jaką rolę odgrywają uniwersytety, w tym oczywiście Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
w dobie globalizacji?
Bronisław Marciniak: Roli uczelni wyższych w dzisiejszym globalnym świecie
i w „społeczeństwie wiedzy” nie sposób
przecenić. Uczelnia wyższa z założenia

Społeczeństwo wiedzy
ma do czynienia z procesami tworzenia,
przekazywania i „produkcji” wiedzy. Jej
szczególnym zadaniem jest odpowiednie
przygotowanie przyszłych pracowników
gospodarki opartej na wiedzy, ludzi wykształconych, twórczych, a jednocześnie
umiejących szybko przystosować się do
zmiennych warunków otoczenia.
Mając na uwadze powyższe
tendencje, czy dotychczasowy model
uniwersytetu zdoła się obronić, zważywszy, że państwo w coraz mniejszym stopniu jest wyrazem jednolitej
kulturowo wspólnoty narodowej, jak
i fakt, że przestało też być jedynym
źródłem finansowania badań, a coraz większe znaczenie mają fundusze
przekazywane przez wielkie korporacje przemysłowe, które w większości są
międzynarodowe?
B.M.: Nie wydaje mi się, żeby przyczyny
przez Panią wymienione zagrażały obecnemu modelowi uniwersytetu. Wielkie
korporacje przemysłowe posiadają własne centra badawczo-rozwojowe, w których kładzie się nacisk na badanie i rozwój
produktów oraz chronienie ich przed resztą świata. Korporacje te odgrywają istotną
rolę w rozwoju nauki, ale z racji tego, iż są
one – jak słusznie Pani zauważyła – międzynarodowe, posiadają, niestety, swoje
zaplecze badawcze daleko od polskiej granicy i nie będą nigdy stanowiły w naszym
kraju znaczącego źródła finansowania badań prowadzonych na uczelniach wyższych. Jest marzeniem zjednoczonej Europy, żeby 2/3 środków na badania i rozwój
pochodziło z przemysłu, a 1/3 z budżetu
państwa, i żeby suma tych nakładów była
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na poziomie 3% PKB każdego kraju członkowskiego Unii. Niestety
to marzenie (nazywane Strategią
Lizbońską, przyjętą w 2000 roku)
nie ziściło się do 2010 roku, więc
realizację tego samego celu przesunięto do roku 2020 w ramach
strategii „Europe 2020”. Nikt nigdy nie mówił w związku z tym
o porażce, lecz złośliwi twierdzą,
że sytuacja będzie wyglądała podobnie w roku 2020 i dalej. W Polsce główny strumień pieniędzy na
uczelnie pochodzi nadal z budżetu państwa i jest przydzielany na
zasadzie dotacji. Coraz więcej jednak środków zewnętrznych, zarówno na naukę, jak i na dydaktykę, można zdobyć w konkursach
i bierzemy w nich aktywny udział
wraz z innymi uczelniami. I to jest
ten pozytywny efekt globalizacji.
Czy wobec masowości kształcenia uniwersytet jest w stanie zapewnić studentowi rozwój naukowy?
Jacek Guliński: Prawdą jest, że najlepsze
uniwersytety na świecie są zazwyczaj małej
lub średniej wielkości. Oxford, Harvard mają
tylko kilkanaście tysięcy studentów. Nie mówię, że uniwersytet taki, jak nasz, z aż pięćdziesięcioma tysiącami, nie ma szans na to,
by być postrzeganym jako jeden z wiodących, ale zadanie to jest o wiele trudniejsze. Masowość kształcenia z jego wysokim
poziomem można połączyć tylko w jeden
sposób, i to jest wyrażone w strategii rozwoju naszej uczelni. Uważamy mianowicie,
że na pierwszym stopniu nauczania możemy sobie pozwolić na dosyć dużą liczbę

i wydać specjalną publikację. Tego typu
działania są nie tylko elementem budowania marki naszej uczelni, ale też pomagają
studentom w ich indywidualnym rozwoju
naukowym.
Czy nie ma takiej obawy, że nauki ścisłe zostaną zepchnięte do roli czysto usługowej względem
technologii?
B.M.: Technologia musi wynikać z osiągnięć naukowych, dlatego też oczekujemy
od uczelni, żeby była swoistym centrum
innowacji i technologii. Nie można zatem mówić tu o roli usługowej, ale raczej
o funkcji kreatywnej.
Czy uniwersytet może sprzyjać procesowi emancypacji jednostki?

w szklance wody, która nie wiadomo komu
miała służyć i komu zaszkodzić.
Na Sejmie Walnym Warszawskim 28 października 1611 roku król
Zygmunt III Waza podniósł poznańskie
Kolegium do godności akademii i uniwersytetu. To wydarzenie prawnie zapoczątkowało tradycje uniwersyteckie Poznania. Na ile UAM kultywuje tę
spuściznę?
B.M.: Spuścizna ma charakter historyczny, gdyż uniwersytet tak naprawdę powstał
dopiero 7 maja 1919 roku. W większym
stopniu skupiliśmy się na podkreśleniu, że
te czterysta lat tradycji nie należy wyłącznie do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ale że to jest historia uniwersytetu
w Poznaniu w ogóle. Obecnie planujemy
już obchody pięćsetlecia założenia Akademii Lubrańskiego, które odbędą się za
osiem lat. Wtedy nasza uczelnia obchodzić
będzie stulecie „nowożytnej” historii, więc
połączymy celebrację obu rocznic. Będzie
to okazja do kolejnych dużych uroczystości na terenie Poznania, których koordynacji podejmie się UAM.
UAM należy do czołówki polskich uczelni. Każdego roku kilkadziesiąt osób zyskuje stopnie naukowe doktora i tytuły profesora. Pokazuje to, że
uczelnia z najwyższą dbałością myśli
o rozwoju swojej kadry akademickiej...
J.G.: Dbałość o rozwój kadry jest jednym z naszych elementarnych celów. Im
więcej uzyskamy stopni i tytułów naukowych, im lepsza będzie kadra, wyższy poziom edukacji i badań, tym większa szansa
na to, żeby się utrzymać w pierwszej trójce
polskich uniwersytetów.
Przy tej okazji nie sposób nie
wspomnieć o dużych inwestycjach czynionych na Morasku. Jakie jeszcze kierunki przeniosą się tam? Proszę odnieść
się też do tezy, że miasto wiele traci
z powodu wyniesienia się uniwersytetu tak daleko poza centrum. Gorszy jest
kontakt studentów ze swoimi wykładowcami, klubami, galeriami, teatrami.
Zmniejsza się też dostępność uniwersytetu dla mieszkańców Poznania.
B.M.: Duże inwestycje są związane także z obchodami, bo właśnie w roku 2004
został ustanowiony inwestycyjny program
wieloletni na lata 2004-2011. Postanowiono, żeby na czterysetletnie obchody zakończyć budowę nowoczesnego uniwersytetu. Tak się złożyło, że przewidziane
środki nie starczyły, ale udało się półtora
roku temu zarówno przedłużyć okres realizacji tego programu, jak i znacząco, bo
o 180 mln, podwyższyć jego budżet. Warto przy tym podkreślić, że mamy ambicję,
by Morasko stało się dzielnicą naukową
całego miasta, dlatego też powstają tam

również interdyscyplinarne centra międzyuczelniane, jak np.
Wielkopolskie Centrum
Zaawansowanych Technologii czy Centrum NanoBioMedyczne. Podpisaliśmy w czerwcu
list intencyjny w sprawie
utworzenia Ośrodka Radioterapii Protonowej, w którym prowadzone będą badania
i leczenie chorych na nowotwory. Za pół
roku oddajemy na Morasku budynek Wydziału Chemii, a za półtora Wydziału Historycznego. Łącznie zatem na tym Kampusie
znajdować się będzie siedem, z obecnych
czternastu, wydziałów naszego uniwersytetu, dlatego też nie możemy mówić o tym,
że UAM opuszcza centrum Poznania. Miasto przecież cały czas korzysta z obecności
uniwersytetu i jego sześciu wydziałów na
Kampusie Śródmiejskim i na Szamarzewie,
z jego Auli, z jego budynków, czy to do celów kulturalnych, czy artystycznych, czy
popularyzujących wiedzę.
Dzięki Pana, Panie Rektorze, zaangażowaniu powstała najdalej
na północ wysunięta polska placówka
badawcza. Mowa o stacji polarnej na
Spitsbergenie. Naukowcy tam pracujący będą mieli swój wkład m.in. w badania nad zmianami klimatu i ich wpływem np. na osady mineralne, lodowce,
wieloletnią zmarzlinę czy szatę rośliną.
Proszę powiedzieć, jakie są najbliższe
plany i w jakim kierunku będzie się rozwijał UAM?
B.M.: Nasi pracownicy wyjeżdżali na
Spitsbergen od bardzo dawna, ale nigdy
nie mieliśmy swojej stacji i prowadziliśmy
badania na zasadzie udostępniania ich
przez innych. Dobrze jednak się stało, że
taką małą stację – bo to jest miniplacówka – postawiliśmy. To bardzo ułatwiło prace badawcze. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższe plany UAM, to najważniejsze jest, by
skończyć ten wielki etap inwestycyjny, który obejmuje już kilkanaście lat. Za dwa-trzy
lata wszystkie wydziały będą posiadały infrastrukturę na poziomie współczesnych
uniwersytetów europejskich. Mamy też takie marzenie, by zbudować na bazie uczelni publicznych Poznania rodzaj federacji,
związku uczelni. Jeżeli skoncentrujemy siły
i środki, to możemy osiągnąć o wiele więcej na każdym polu. I na polu badawczym,
i na polu kształcenia, i na polu lobbowania
na rzecz środowiska akademickiego. W tej
chwili na świecie konkurencja i współpraca
idą w parze. Jeżeli dobrze zrozumiemy, na
jakich prawach powinniśmy konkurować,
a na jakich zasadach współpracować, to ta
kooperacja pomoże w rozwoju wszystkich
uniwersytetów poznańskich.

uczelnia

J.G.: Uczelnia składa się też z osób, które posiadają zdolności i umiejętności często wykraczające poza schemat typowych
zainteresowań i dziedzin wiedzy. I mimo
pewnej hierarchizacji, ustalonego porządku, który przy wspominanej masowości
jest niezbędny, uniwersytet stanowi konglomerat różnych środowisk, i w całym
systemie edukacyjnym uchodzi za najlepsze pole do debat, dysput, refleksji. Silne,
wybitne jednostki, które mają prawdziwą
pasję, zawsze dają sobie radę i są prawdziwym skarbem dla uczelni.
Czy uniwersytet może zachować autonomię wobec państwa?
B.M.: Autonomia uniwersytetu średniowiecznego była potężna. Pracowników
uczelni i studentów obowiązywało prawo,
które ustanawiali kanclerz i rektor. Nie płacili oni podatków. Ta autonomia, o której
tak dużo się mówi, w jakimś sensie istnieje, aczkolwiek współczesnemu uniwersytetowi w Polsce wyznacza ją ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie
której opracowuje się statut uczelni, określający jej codzienne funkcjonowanie. Dziś
widocznym przykładem historycznej autonomii uniwersytetu jest konieczność uzyskania przez policję zgody rektora na wejście na teren uczelni. Jedna z ważniejszych
nowych cech naszej autonomii to możliwość samodzielnego formowania programów kształcenia.
Co zmienia nowa ustawa, jakie daje szanse uczelni?
J.G.: Ta ustawa zawiera parę dobrych
elementów, jak wzmocnienie pozycji rektora, który dzięki temu może skuteczniej
i efektywniej zarządzać uczelnią. Wprowadza jednak wiele rozwiązań budzących
sprzeciw, gdyż uderzają one w niektóre
zwyczaje i obyczaje uniwersyteckie. Poza
tym wiele punktów jest niejasnych i wewnętrznie sprzecznych, szczególnie jeżeli chodzi o zatrudnianie i działalność naukową pracowników naukowych. Statut
naszej uczelni napisano jednak tak, że na
tej płaszczyźnie problemy nie powinny się
pojawiać. Wnioskujemy zresztą z innymi
uczelniami o kolejną nowelizację ustawy,
pokazując jej słabość, niedopracowanie,
co być może wynika z pośpiechu, w jakim
nad nią pracowano.
Wiele kontrowersji budzi
wprowadzenie opłaty za drugi kierunek studiów...
J.G.: To niepotrzebnie rozdmuchane hasło. Tak naprawdę ustawa dopuszcza fakt
studiowania drugiego kierunku za darmo
przez najlepszych studentów. Z danych
statystycznych wynika, że dwóch kierunków nigdy nie studiowało więcej niż 10%,
a właśnie taki limit wyznacza ustawa. Dyskusja wzniecona na ten temat to burza
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Kazimierz Ilski

Poznania

Nikt dzisiaj nie wątpi, że Poznań jako
miasto i poznańczycy, a szerzej Wielkopolanie, jako społeczeństwo mają i pielęgnują uniwersyteckie tradycje. Świadczą o tym
stowarzyszenia absolwentów, spotkania,
sztandary, specyficzny rodzaj dumy i środowiskowa solidarność. Uniwersytet w Poznaniu ma dobrą markę i udziela jej swym
studentom. Socjologowie pewni są wszak
tego, że występowanie pewnych tradycji
ma krótszą cenzurkę, niż sądzi ogół. Myślenie o tradycji wolne jest bowiem od reżimu
historycznej metody, zatem twierdzenie,
że coś istnieje od zawsze albo od bardzo
dawna, nie rani metrykalnej prawdy.
Te dwa aspekty wypada jakoś ze sobą
łączyć. Nie ma wątpliwości, że myślenia
o tradycji uniwersyteckiej w Poznaniu nie
budujemy od dzisiaj. Jeśli weźmiemy do
rąk szkic historyczny pt. Akademja Poznańska napisany przez Władysława Pniewskiego w roku 1919, to pewien podstawowy schemat rozumowania natychmiast
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zostanie zdefiniowany: „Poznań nie mieścił
w swych murach nigdy dotąd uniwersytetu (Universitas litterarum) w pełnym tego
słowa znaczeniu. Miał jednak zakłady naukowe, jak Akademię Lubrańskiego, Kolegium Jezuickie, później Szkołę Narodową,
wreszcie za czasów pruskich Królewską
Akademię, wszystkie nieomal z pewnym
zakrojeniem uniwersyteckim. A miał Poznań zawsze wysokie aspiracje, pretensje
do uniwersytetu, i walczył też o niego. Ma
więc tradycje”.
Kiedy w 1935 roku Adam Poszwiński
przypomniał pewne fakty według tego samego schematu, nadał swej wypowiedzi
tytuł: Z walk o uniwersytet w Poznaniu (Poznań 1935). Nie chodziło mu więc o dowiedzenie, że Poznań miał uniwersytet od XVI
wieku, lecz że uporczywie o niego zabiegał.
Brak uniwersytetu instytucjonalnego nie oznaczał jednak braku szkół, które
spełniały z powodzeniem standardy akademickiego kształcenia, w których pracowali

badawczo i dydaktycznie wybitni profesorowie, do których ciągnęli studenci, wprowadzając do miejskiego pejzażu odpowiedni koloryt. Wszystko to tworzyło
atmosferę, a w dłuższym trwaniu tradycję
akademicką.
Konieczne jest przypomnienie kilku
faktów.
W 1519 roku biskup poznański Jan
Lubrański ufundował szkołę zwaną Kolegium Lubrańskiego, fundację tę potwierdził w roku 1520 król Zygmunt I. Szkoła
pozostawała w pewnej zależności od Akademii Krakowskiej, stamtąd bowiem mieli
pochodzić kolejni rektorzy i profesorowie.
Fakt fundacji utrwalił na swym obrazie
Jan Matejko. Jeden z największych rektorów naszego uniwersytetu, profesor Jan
Sajdak, kazał sporządzić powiększoną kopię i umieścić ją w Dużej Auli. Dzisiaj znajduje się ona w Auli Lubrańskiego.
Przyjęty statut nadawał Akade mii strukturę pięciu katedr: matematyki

Jan Matejko, Założenie Akademii Lubrańskiego,
1886, wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu

Tradycje uniwersyteckie

1611 roku podnieśli sprawę uniwersytetu
w Poznaniu. W takich okolicznościach król
Zygmunt III Waza 28 października 1611
roku wydał odpowiedni przywilej.
Król postanawiał: „To, co z dojrzałej
woli władców trwać ma w niezmiennym
i chwalebnym zarządzeniu, spisywane jest
z tej przyczyny w pomnikach literatury, by
wskutek niegodziwości czasów nie popadło w zapomnienie, ale by w długowiecznej pamięci potomnych trwale znaczyło
i było przestrzegane”. W dalszej kolejności

Zygmunt III kre-ślił cel: „aby pań-stwo za naszych
rządów wyróż-niało się wiarą
szczerą względem Boga pobożnością i aby
z ich wsparciem wszędzie
krzewiło się katolickie życie obywateli”. Przed
Przedstawiał obowiązki nauczycieli, „którzy nie
szukaliby i nie zabiegali o inne owoce
swych trudów, jak tylko o większą chwałę
Bożą i zbawienie tych, o których się troszczą”. Następują za tym liczne komplementy
dla Ojców Towarzystwa Jezusowego.
Wreszcie we właściwym dla epoki stylu
nadeszło postanowienie: „Przeto […] Kolegium poznańskie Towarzystwa Jezusowego do godności Akademii i Uniwersytetu podnosimy na mocy prawa przywileju
i uprawnień, jakimi cieszą się pozostałe
Akademie i Uniwersytety, zwłaszcza Akademia Krakowska”.
Zygmunt III zagwarantował również
autonomię poznańskiego uniwersytetu,
dając profesorom, doktorom, magistrom,
bakałarzom i scholarzom immunitet sądowniczy. Wyłączył ich
bowiem spod władzy
sądów świeckich i du
duchownych, „aby nie byli
przymuszani do dawa
dawania posłuchu i do ulega
ulegania niczyim poleceniom,
zarządzeniom, postano
postanowieniom, jak tylko rekto
rektora Akademii”.
Zarówno pod względem kancelaryjnym, jak
i prawno-ustrojowym
dokument spełniał
wszelkie wymogi lega
legalizmu; tym samym uni
uniwersytet w Poznaniu
powstał w dniu jego
wystawienia, co wzbu
wzbudziło opór środowiska
krakowskiego, które
skutecznie sparaliżowa
sparaliżowało rozwój tej instytucji.
Zamiar stworzenia uniwersytetu w Poznaniu nie został jednak złożony do grobu. Do tej idei powrócił w roku 1678 Jan
III Sobieski. Również jego przywilej zachował się w archiwum. W dokumencie padają
słowa: „A ponieważ uniwersytety i kolegia
Towarzystwa Jezusowego są rodzicielkami
i żywicielkami wszelkiej literatury i roztropności potrzebnej w działalności pokojowej i wojennej i jak gdyby służkami wiecznej mądrości kierującej światem, dlatego
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i astronomii, retoryki i dialektyki,
poezji, gramatyki i teologii. Programy nauczania świadczą, że do
szkoły wkraczał nowożytny huma
humanizm. Szybko osiągnięta sława do
doprowadziła do tego, że młodzież
chęt
wybierała poznańską uczelnię chętniej niż inne uniwersytety.
Niestety, kiedy w XVI wieku pojawiły
się ruchy reformacyjne, część szkół, w tym
Akademia Lubrańskiego, zwróciła się ku
scholastyce. Stało się to źródłem kryzysu.
Konkurencyjne w takiej sytuacji okazało się Kolegium Jezuickie założone w 1571
roku. Od początku uczyli w nim wielcy mistrzowie. Pierwszym rektorem został Jakub
Wujek – wybitny filolog klasyczny, autor
przekładu Biblii na język polski. Swą pracą ustabilizował wiele norm języka polskiego, a jego przekład zachowuje atrakcyjne
piękno do dnia dzisiejszego. Jezuici zdobyli w Poznaniu taki autorytet i zaufanie,
że wkrótce napisano: „Obywatele poznańscy przygotowują materiały, zwożą wapno
i cegłę. Niektórzy przekazują nam w testamentach swoich pewne sumy pieniędzy
[…], nawet różnowiercy poważają nas”.
Ciesząc się środowiskowym zaufaniem,
jezuici wpłynęli na senatorów wielkopolskich, którzy na sejmie walnym jesienią

papieże pragnąc z wyjątkową pobożnością, a także przezornością o nie właśnie
się troszczyć, w swych apostolskich listach
szczególnymi prawami, przywilejami, zwolnieniami i immunitetami uposażyli, a także
wszystkie uniwersytety i akademie w swej
przychylności i przez rozszerzenie życzliwości równymi czynili i uświetniali. […]
Pragniemy także osobno, by sławne poznańskie kolegium Towarzystwa Jezusowego stale wyróżniające się liczną i szlachetną młodzieżą, kształcące w naukach
humanistycznych, a także Bogu poświęconych, w zakresie filozofii i teologii, dla nawróconych heretyków, a także dla ojczyzny
z dawien dawna bardzo zasłużone, korzystało i cieszyło się z wymienionych wyżej
prerogatyw, łask, przywilejów, i z obfitości władzy królewskiej na nie przyzwalamy, gdyż z dala od tej miejscowości [tj. Poznania] niech się nie znajdują Uniwersytety
Katolickie”.
Znów jednak reakcja środowiska
krakowskiego była tak gwałtowna, że
w roku 1685 Jan III sam uznał przywilej za
nieważny.
Starań o polski uniwersytet w Poznaniu
nie zaniedbano w wiekach XVIII i XIX. Źródłem pewnego rozczarowania w tej materii były decyzje Komisji Edukacji Narodowej
(1773).
Na to, aby Wielkopolanie doczekali się
wypełnienia testamentu minionych pokoleń, pozwoliło dopiero odrodzenie Rzeczypospolitej Polskiej po I wojnie światowej.
W pierwszej mowie inauguracyjnej wygłoszonej 7 maja 1919 roku przez arcybiskupa
Edmunda Dalbora padły słowa, które klamrowały te dzieje: „Reprezentanci władz naszych i Wszechnicy Piastowskiej, zapraszając mnie na tę pamiętną uroczystość,
chcieli uczcić w mej osobie pamięć wielkiego poprzednika mojego, biskupa Lubrańskiego, twórcy akademii poznańskiej.
[…] Duchu Jana Lubrańskiego, patrząc na
odwieczne źródło prawdy i sprawiedliwości Bożej, błogosław i patronuj tej najwyższej uczelni naszej”.
Profesor Kazimierz Ilski jest dyrektorem Instytutu Historii Wydziału Historycznego
UAM.
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Promienieje przez
W 1933 roku wybitny filozof, doktor honoris causa uczelni, profesor Kazimierz Twardowski pisał: Uniwersytet
[...] promienieje dostojeństwem, spływającem na niego z obrzmiej doniosłości
funkcyi, którą pełni. Wszak niesie ludzkości światło czystej wiedzy, wzbogaca
i pogłębia naukę, zdobywa coraz to nowe
prawdy i prawdopodobieństwa – tworzy
jednym słowem najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą człowiekowi w udziale.
I promienieje przez cztery wieki, odkąd poznańskie Kolegium Jezuickie na
mocy królewskiego przywileju zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. W tym roku obchodzimy to spektakularne wydarzenie.
W programie obchodów znalazły
się koncerty, wystawa, konferencja naukowa, a kulminacyjnym punktem było
nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Sali
Białej Urzędu Miasta Poznania – historycznym miejscu Kolegium Jezuickiego.
W uroczystości wziął udział Prezydent
RP Bronisław Komorowski oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka. Obecny też był prezydent Ryszard Grobelny, przedstawiciele
samorządu miasta, powiatu i województwa oraz przyjaciele poznańskiej Alma
Mater.
Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył profesorom UAM najwyższe odznaczenia państwowe, a Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski
uhonorowana została jedna z najstarszych absolwentek, pani Wanda Błeńska
w uznaniu za jej pracę naukowo-badawczą w dziedzinie medycyny tropikalnej
i leczeniu trądu oraz pomoc osobom
potrzebującym.
Natomiast pani Minister w swoim wystąpieniu apelowała o utrzymanie wysokiej jakości badań naukowych
i kształcenia przyszłych elit naszego
kraju. Podkreśliła kluczową pozycję
uczelni w Polsce słowami: „Część kampusu uniwersyteckiego leży w dolinie
Różany Potok. Życzę Wam, aby ta dolina w przyszłości stała się polską Doliną
Krzemową”.
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cztery wieki
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historia

Waldemar Handke

Niech celem będzie
tylko kraj…
W XXX rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce
Zawsze, kiedy przychodzi mi pisać o wydarzeniach z 13 grudnia 1981 roku, walczą
we mnie dwie postawy – z jednej strony historyka ważącego fakty i dokumenty, próbującego dokonywać obiektywnej oceny,
a z drugiej strony – uczestnika tamtych wydarzeń. Stąd też w tym artykule będzie również taka „mieszanka” – historycznych ocen
i reminiscencji uczestnika, które są garścią
wybranych elementów, gwoli przypomnienia tego, co najistotniejsze.
Stan wojenny – wprowadzony
13 grudnia 1981 roku – był nielegalny, nawet w świetle PRL-owskiego prawa. To, na
co Trybunał Konstytucyjny wolnej RP potrzebował dwudziestu z górą lat, od początku stanowiło oczywistość dla każdego, kto
podjął trud przeczytania konstytucji
PRL! I rzec można, że w tym miejscu
kończy się wszelka dyskusja o „mniejszym złu”, jaką próbują nas raczyć
obrońcy tych, którzy stan ten polskiemu społeczeństwu zafundowali!
W tym też miejscu kończyć się
musi dyskusja o tzw. patriotycznej
postawie Wojciecha Jaruzelskiego
w tamtych grudniowych dniach.
Boć przypomnijmy tylko – był on
wówczas i premierem rządu PRL,
i I sekretarzem rządzącej PZPR,
a nadto dwoma najważniejszymi
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resortami, spraw wewnętrznych i obrony
narodowej, kierowali „najwierniejsi z wiernych” – Czesław Kiszczak i Florian Siwicki.
Można więc rzec, że mając pełnię władzy
i nie dowierzając Sejmowi PRL oraz Radzie
Państwa, Jaruzelski powołał do życia Wojskową Radę Ocalenia Narodowego!
Wprowadzanie stanu wojennego rozpoczęto na mocy dekretu Rady Państwa,
zanim ta Rada zebrała się w Belwederze.
Przypomnijmy tylko: Ryszard Reiff, ówczesny członek Rady Państwa, odmówił podpisania. To pokazuje fasadowość rządzących instytucji! Można też dodać, że także
WRON – powołany tej nocy przez komunistycznych generałów – był taką fasadą,
bowiem tak naprawdę decyzje zapadały
w wąskim gronie najbliższych współpracowników Wojciecha
Jaruzelskiego…
Planowanie rozprawy z „Solidarnością”
– a taki był rzeczywisty
cel narzucenia społeczeństwu polskiemu
rygorów stanu wojennego – rozpoczęło się
zaraz po uznaniu przez
władze komunistyczne
istnienia niezależnego
związku zawodowego

(czy też, jak chcą inni – wielkiego ruchu
społecznego). Pierwsze teczki osób przeznaczonych do internowania noszą daty
z początku września 1980 roku.
Konsekwencji stanu wojennego nie da
się do końca podsumować w liczbach. Możemy jednak kilka z nich przytoczyć:
 blisko 100 ofiar śmiertelnych,
 blisko 10 tys. internowanych działaczy związkowych, studenckich
i opozycyjnych,
 około 11 tys. osób skazanych przez
sądy za „przestępstwa” związane
z obroną wolności związkowych i dążenie do niepodległości Polski,
 kilkaset tys. osób skazanych przez kolegia do spraw wykroczeń – za udział
w manifestacjach ulicznych, za „zaśmiecanie ulic” (rozrzucanie ulotek)
i podobne,
 blisko milion osób, które w latach
osiemdziesiątych opuściły Polskę –
w większości ludzi młodych, dobrze
wykształconych (pracowali oni potem dla rozwoju USA, Kanady, Australii
i wielu krajów Europy Zachodniej, ale
nie Polski!),
 trudna do oszacowania liczba osób pozbawionych pracy, osób, którym złamano kariery zawodowe, artystyczne, naukowe itp.

historia

Oto bilans stanu wojennego, wprowa- nas funkcjonariudzonego, by komuniści z PZPR mogli jesz- sze SB… I te procze przez długich osiem lat rządzić tym pozycje padająkrajem… „Grzechem” ciążącym na III RP ce z ich strony:
jest fakt, że za to wszystko nikt, nikt nie „przecież pan,
odpowiedział!
ze swoim nazwiskiem,
Na ten obraz nakładają się wspo- to azyl polityczny
mnienia tamtych, znaczących dla Pola- w RFN dostaniesz w ciągu miesiąca”.
ków i Polski, grudniowych dni. Nakłada Te obietnice, te groźby. „Ty już w Polsce lusię obraz widziany oczami studenta, któ- dowej studiów nie skończysz”… A później
ry znalazł się w środku dziejących się wy- powrót do celi – i odchodziło to wszystko.
darzeń historycznych. Wydarzeń, które na
A potem jeszcze scena nieco symbozawsze zmieniły nasz kraj. Czasem tylko, liczna. Już po przewiezieniu nas do więgdy o tym myślę, na ten obraz nakładają zienia w Głogowie, gdy 22 stycznia 1982
się słowa największego z Polaków, Jana roku przeżywaliśmy „najazd” zomowców,
Pawła II, wypowiedziane na placu Zwycię- gdy przewracali do góry nogami wszyststwa w 1979 roku. Dziś zbyt często zapo- kie rzeczy należące do internowanych,
mina się o tym aspekcie tamtych zdarzeń. gdy robili przeszukania, a nas wszystkich
O tym, że u podstaw ruchu „Solidarności” ustawili na korytarzach – twarzą do ściależało chrześcijaństwo…
ny. Jeden z tych zomowców, przeszukuNakładają się więc obrazy zaśnieżo- jący mnie, zauważył wpiętego w sweter
nych grudniowych polskich ulic, pełnych maleńkiego orzełka w koronie. Wyrwał go,
wrzasku zomowców, milicjantów i esbe- rzucił na beton podłogi i podeptał podkuków piwnic komend MO. I to pierwsze tymi buciorami. Pozostało to moim osobiwrażenie, gdy 13 grudnia 1981 roku wpro- stym symbolem stosunku tej władzy do
wadzono nas do celi numer 317 więzienia wszystkiego, co dla mnie, co dla nas było
w Ostrowie Wielkopolskim, nomen omen święte…
przy ulicy Obrońców Pokoju… WspoI na koniec kilka wersów z pieśni, któmnienie ludzi, którzy razem ze mną wów- ra powstała w obozie dla internowanych
czas tam się znaleźli, a wśród nich postać w Głogowie w 1982 roku, w czasie, kiedy
starszego pana, wchodzącego do celi z bo- tam przebywałem. W sposób doskonały
chenkiem chleba pod ręką… Na pytające pokazują ówczesne nastawienie ludzi „Solispojrzenia współwięźniów odpowiedział darności”, ludzi opozycji. Niestety, dziś barkrótko: „nigdy nie wiadomo, kiedy dadzą dzo często zapomina się o tym, bagatelizuci jeść”. Później, w czasie długich wieczor- jąc tamte wybory i tamte postawy!
nych rozmów, okazało się, że człowiek ten
wiedział, co mówi. W czerwcu 1957 roku
Gdy minie czas naszej udręki
wyszedł z komunistycznego więzienia we
O Panie dość nam siły daj
Wronkach. Był to Marian Rączka ps. „KoPowstrzymaj odruch gniewnej ręki
ściuszko” – dowódca oddziału powojenneNiech celem będzie tylko kraj!
go podziemia zbrojnego w Wielkopolsce,
który walczył z instalującymi się tu komuPytają nieraz, w czasie wykładów,
nistami To on tłumaczył mi, wówczas stu- młodzi ludzie: po co czcić, po co
dentowi ostatniego roku historii, że jedne- wspominać rocznice wprowadzenia
go można być pewnym – jeśli bezpieka raz stanu wojennego w Polsce?
się tobą zainteresowała, to już o tobie nie
Odpowiedź, moim zdaniem, jest
Rzeźba
zapomni… Marian był tego najlepszym, wyjątkowo prosta – ano po to, by powykonana
żywym dowodem… a i w życiorysach in- kazać, uwypuklić, przywrócić właściw drewnie
nych internowanych znajdowało to później wą hierarchię. By przypomnieć, gdzie
łyżką
przez
potwierdzenie.
wtedy było dobro, a gdzie było zło!
M. Baumana
A potem jeszcze Wigilia Świąt Bożego By przypomnieć, kto wówczas stał
podczas
Narodzenia 1981 roku i to, czego nie zapo- po stronie dobra, wolności i niepodinternowania
mni chyba nikt, kto wówczas tam był – roz- ległości, a kto był po stronie zła, zniegwieżdżone zimowe niebo, mróz, skrzy- wolenia i służalczości wobec Moskwy!
piący pod nogami idących śnieg i bijące Gdzie była „Solidarność”, NZS i inne orgłośno dzwony kościoła po przeciwnej ganizacje opozycyjne, a gdzie wówczas byli
stronie ulicy… A potem ludzie wychodzący ludzie z PZPR, MO i SB.
z pasterki, którzy stanęli pod murem więTo o tym trzeba pamiętać, by móc buzienia i śpiewali kolędy… Kolędy dla inter- dować państwo, w którym obowiązywać
nowanych i łzy płynące po twarzach nie- będzie ład moralny i prawny. Bo bez tego
skorych przecież do wzruszeń facetów.
pierwszego – tego drugiego nie będzie niPamiętam też przesłuchania czy, jak gdy!
chcieli oni, rozmowy, gdy przyjeżdżali do

Waldemar Handke
ur. w 1958 r. w Lesznie, absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu
(1982 r.); doktorat (2006 r.),
13 XII 1981 r. internowany (Ostrów
Wlkp., Głogów),
w 1983 – są
sądzony i skazany
przez Sąd Wojsk
Lotniczych w Po
Poznaniu; członek zwyczajny
ŚZŻAK (członek
Komisji Histo
Historycznej Okręgu
Wi e l k o p o l s k a )
oraz Związk u
Więźniów Poli
Politycznych Okresu
Stalinowskiego;
w 1995 r. w Lesz
Lesznie utworzył In
Instytut im. gen.
Stefana „Grota”
Roweckiego (od
2001 r. jest Preze
Prezesem Instytutu); Re
Redaktor pisma „Grot.
Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska
i walk o niepodległość”
(ukazuje się od 2000 r.
ukazało się do tej pory 35
numerów). Jest także redaktorem Wydawnictwa
Instytutu (od 2001 r. oficyna ta opublikowała ponad
50 tytułów). Od 1 VIII 2004
r. jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu. Autor
kilkunastu książek i kilkuset artykułów.
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nauka

Romuald I. Zalewski

Atrakcyjna
INNOPENA
Wielkopolanie określają siebie i są postrzegani przez mieszkańców innych regionów Polski jako ludzie gospodarni,
pracowici, przedsiębiorczy i nowocześni.
W historii wiele jest przykładów, które potwierdzają tę opinię. Teraz, kiedy świat się
otwiera i globalizuje, kiedy słyszymy zawołania typu „gospodarka oparta na wiedzy”,
powstaje pytanie: jak Wielkopolanie i Wielkopolska radzą sobie z nowymi wyzwaniami i czy owa gospodarka w regionie jest
nowoczesna, innowacyjna oraz w jakim
stopniu wykorzystuje silne zaplecze naukowe, badawcze i rozwojowe Poznania
i pozostałych ośrodków w regionie.
Na tak postawione pytanie najlepiej
odpowiedzieć, posługując się wiarygod-

Spośród przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego zatrudniających powyżej 10 pracowników, w Wielkopolsce
złożyło sprawozdania 3479. Ale tylko 590
określiło się jako innowacyjne. Oznacza to,
że 16,1% wprowadziło w badanym okresie
najnowsze produkty lub procesy wytwórcze. Wśród tych przedsiębiorstw przeważały prywatne (559). Jeśli chodzi o wielkość
mierzoną zatrudnieniem, to 230 zatrudniało 10-49, 243 – 50-249, a 86 – powyżej 250
pracowników. W 85% były to zatem przedsiębiorstwa małe i średnie (MSP).
Źródła innowacji są różnorodne, warto
na niektóre zwrócić uwagę. Dla 446 przedsiębiorstw tkwiły wewnątrz nich samych,
zaś dla 83 także w firmach tej samej gru-

nymi liczbami, które pochodzą z badania py. Odmiennie niż w wielu gospodarkach,
okresowego przeprowadzonego w roku wielkopolskie przedsiębiorstwa nie czerpią
2011 przez GUS, dotyczącego innowacji z osiągnięć nauki czy Jednostek Badawczow przemyśle w latach 2008-2010 (poprzed- -Rozwojowych. Ogromna większość uwanie wykonywano w przedziałach 2006- ża, że żadnego znaczenia dla innowacji
2008, 2004-2006, 2002-2004 itd.).
nie mają instytuty PAN (504 odpowiedzi),
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instytuty badawcze (446 odpowiedzi)
i uczelnie wyższe (431 odpowiedzi). Tylko
kilkadziesiąt podmiotów (40-90) uznało,
że jednostki te wywierają duży lub średni
wpływ na innowacyjność.
Podejmowanie działalności unowocześniającej związane jest z nakładami finansowymi. Brak środków własnych jako istotną przeszkodę wykazały 302 spośród 1059
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, natomiast brak środków zewnętrznych – 242, a zbyt wysokie koszty innowacji – 313. Ponad 300 podmiotów w każdej
kategorii stwierdziło, że nie ma w tym zakresie problemów.
Około 1500 przedsiębiorstw (spośród
3479) podnosi ważny problem braku wykwalifikowanego personelu, informacji
o rynkach i partnerach biznesowych lub
technologiach.
Dane te potwierdzają istnienie barier,
które utrudniają i hamują aktywność innowacyjną prawie 84% przedsiębiorstw. Nie
wdając się w zawiłe i szczegółowe analizy, można stwierdzić, że przedsiębiorstwa,
czerpiąc inspiracje, w większości polegają
na własnych siłach i zasobach. Są więc zamknięte na inne podmioty ze swojej grupy,
przede wszystkim na konkurentów. Działalność innowacyjna jest kosztowna i często obarczona dużym ryzykiem, również
finansowym. Około 25% przedsiębiorstw
wskazuje, że brak środków własnych lub
zewnętrznych i wysokie koszty innowacji to najważniejsze przeszkody w działalności innowacyjnej. Również około 25%
przedmiotów wypowiada się całkowicie
przeciwstawnie.
Pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą
nauki wznosi się mur utrudniający, a nawet
uniemożliwiający współpracę, wymianę

wiedzy, pomysłów, idei, inZanim nastąpi oficjalne
formacji o rynkach, technolouruchomienie i możliwość wejgiach i zapotrzebowaniu na
ścia na stronę, tą drogą przekaTo miejsce wirtualne, czyli platforma internetowa, pośrednik
wyszkolone kadry. Różne były
zujemy kilka istotnych szczegów procesie innowacji otwartych pomiędzy klientem (biorcą)
i są przyczyny jego powstawałów. Słowo-akronim innopena
a dawcą. Platforma zapewni anonimowość, bezpieczeństwo,
nia i trwania. Ten mur, jak ongiś
pochodzi z fragmentów słów
ochronę praw własności intelektualnej i tajemnicy biznesowej;
mur berliński, oddziela dwa żyw nazwie projektu rozwojobędzie obsługiwała całą procedurę.
wioły, a im szybciej runie, tym
wego. Jego tytuł brzmi: Opralepiej dla gospodarki. Trwają
cowanie i uruchomienie plat– poprawa wymiany informacji i komunikacji między
więc poszukiwania odpowiedformy Internetowej INNOPENA
podmiotami, kojarzenie partnerów sfery gospodarki ze sferą
nich narzędzi, które będzie
– INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU
B&R (uczelnie wyższe, PAN, JBR) dla wspólnego i szybszego
można wykorzystać do jego
I NAUKI dla udrożnienia przerealizowania projektów rozwojowych i innowacyjnych
osłabienia i demontażu.
pływu innowacyjnych rozwiąw przedsiębiorstwach.
Zmiana prawa w sferze gozań w gospodarce. Słowo „inINNOPENA umożliwi zgłaszanie przez przedsiębiorstwa
spodarki, finansów, szkolnicnopena” ma wysoki poziom
problemów z bieżącą realizacją procesów biznesowych
twa i nauki jest z pewnością
pozycjonowania w wyszukii poszukiwanie koncepcji nowych produktów, procesów czy
nieodzowna, aby tę współwarkach (np. Google) w konrozwiązań organizacyjnych i marketingowych. Przyczyni się to
pracę ożywić. Państwo, włatekście ze słowami takimi, jak
do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
dze samorządowe, lokalne,
„innowacje”.
system szkolnictwa powinny
Platforma ułatwi współpracę horyzontalną (wewnątrz branży)
W okresie początkowej
współdziałać na rzecz popraeksploatacji, platforma INNOi/lub wertykalną (między branżami) w zakresie wymiany
wy edukacji i poziomu kapitaPENA będzie kierowana główwiedzy, pomysłów, informacji o innowacyjnych sposobach
łu społecznego Wielkopolan.
nie ku przedsiębiorstwom,
i rozwiązaniach możliwych do zastosowania (w innych
Wysoki kapitał społeczny to
których profil działalności proprzedsiębiorstwach/branżach).
wysokie zaufanie, współpradukcyjnej i innowacyjnej jest
ca, wiarygodność, lojalność,
zbliżony do zainteresowań
– przedsiębiorcy poszukujący
przestrzeganie norm, solidari zasobów wiedzy eksperckiej
innowacyjnych rozwiązań problemów w swoim otoczeniu.
ność, uczestnictwo. Bez tych
Wydziału Towaroznawstwa UE
– osoby i jednostki sektora nauki (uczelnie
przymiotów trudno mówić
w Poznaniu oraz środowisk
o wspólnym budowaniu relatowaroznawczych w Krakowyższe, JBR, instytuty), otoczenia biznesu, pozostałe
cji i współpracy dla przyszłości.
wie (Uniwersytet Ekonomiczprzedsiębiorstwa i osoby prywatne, które chcą zająć
Są one źródłem wymiany inforny), Radomiu (Politechnika
się problemem klienta poprzez udział w „innowacji
macji potrzebnej dla tworzenia
Radomska), Olsztynie (Uniotwartej”. Mogą znać rozwiązanie podobnego problemu
nowości, czyli innowacji.
wersytet Warmińsko-Mazurw innej dziedzinie działalności produkcyjnej, procesowej,
Dla wzmocnienia innoski), Gdyni (Akademia Morska)
organizacyjnej lub marketingowej. Mają doświadczenie,
wacyjności Wielkopolski zroi innych zrzeszonych w Komiświeże spojrzenie, wyobraźnię, wiedzę, lubią wyzwania
biono już wiele. Na przykład
sji Nauk Towaroznawczych Poi rywalizację oraz mogą szybciej znaleźć rozwiązanie w zamian
opracowano Regionalną Sieć
znańskiego Oddziału PAN (Koza gratyfikację, uznanie i satysfakcję.
Innowacyjności, powstały tzw.
misja ma zasięg ogólnopolski).
parki naukowe i technologiczNależą do nich: przetwórstwo
– aktywna pomoc przedsiębiorcom w rozwinięciu
ne, inkubatory innowacyjnożywności, materiały opakowawspółpracy oraz budowie kultury otwartości i współdziałania
ści i przedsiębiorczości, centra
niowe do żywności, surowce
dla innowacji. Sens tej działalności to rozwiązywanie Twoich
doskonałości.
chemii gospodarczej i kosmeproblemów przy współudziale i pomocy innych.
Wykorzystano Internet
tycznej, badania rynku i oprajako narzędzie komunikacji
cowanie
oraz testowanie konZakomunikuj swój problem za naszym pośrednictwem
i przekazu informacji. Dziacepcji marketingowej nowych
i zwiększ prawdopodobieństwo szybkiego i pomyślłają różne platformy, np. wpi.
produktów, sterowanie procenego jego rozwiązania. Szybkość – to ważna przewaga
poznan.pl (prowadzona przez
sami
produkcyjnymi, ocena lakonkurencyjna!
Urząd Miasta Poznania), winboratoriów badawczych i konnova.pl (prowadzona przez
trolnych oraz walidacja metod
Poznański Park Naukowo-Technologiczny zapotrzebowanie na innowacyjny pro- analitycznych, systemy zarządzania jakoprzy UAM). Przejawiają one różnorodną dukt, technologię czy proces, a przed- ścią, środowiskiem, bezpieczeństwem
i bogatą działalność głównie informacyj- stawiciele nauki, a także osoby fizyczne w łańcuchu żywnościowym.
ną, prowadzą szkolenia i doradztwo, orga- tworzą nowoczesne rozwiązanie według
nizują konkursy i szkolenia, posiadają bazy ściśle sprecyzowanych wytycznych. JeszPrace koncepcyjne i wdrożeniowe są
danych itp.
cze lepiej, gdy takie rozwiązanie już ist- zaawansowane. Obecnie informujemy
Brakuje natomiast w Wielkopolsce, nieje i czeka na okazję komercjalizacji. To o naszej inicjatywie i zapraszamy do weja także w Polsce platformy interneto- przyspiesza wdrażanie innowacji i prze- ścia na stronę startową platformy:
wej opartej na pomyśle innowacji otwar- pływ honorariów.
www.innopena.pl
tych, realizowanych przez nieliczne na
Polską lukę wypełni platforma www.inświecie serwisy takie, jak InnoCentive nopena.pl. Jej budowa na Uniwersytecie
(USA), Innoget (Hiszpania), Prosans (Fran- Ekonomicznym w Poznaniu, finansowana Autor jest Kierownikiem Katedry Chemii
cja). Zasada ich działania jest następują- przez Narodowe Centrum Badań i Rozwo- Ogólnej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
ca: przedsiębiorstwo zgłasza konkretne ju (NCBiR), znajduje się w końcowej fazie.
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Co to jest platforma
INNOPENA?

Cel

Klienci (K)
Dawcy

Misja
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sport

Dariusz Buda – kibic

Widziałem orła cień…
Po ostatnich meczach naszej reprezentacji z Węgrami i z Włochami nie jest zbyt
optymistycznie. Mam na myśli nie najlepszą grę podopiecznych tego gościa bez
matury. Pan trener Smuda mówi, że na
Euro nam się uda! Biorąc pod uwagę drużyny, które zakwalifikowały się już do turnieju, na papierze wyglądamy najsłabiej.
Jesteśmy w rankingu FIFA za takimi tuzami
futbolu. jak Burkina Faso, Libia czy Sierra
Leone. Ale to boisko zweryfikuje, na co tak
naprawdę nas stać. Podczas turnieju będziemy musieli nastawić się na grę z kontry.
Nie ma co się czarować, nie możemy pójść
na wymianę ciosów chociażby z Hiszpanią.
Do dziś w głowach polskich piłkarzy siedzi
pewnie hokejowy wynik 0:6 z meczu towarzyskiego. Siłą biało-czerwonych jest kolektywność i waleczność. Zarysował się już
pewien trzon zespołu,
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ale wciąż mamy kłopoty z zestawieniem „Musimy przywrócić godło na koszulki!”,
defensywy czy właściwym doborem lu- ale nadszarpniętej reputacji tym gestem
dzi od czarnej roboty w środku pola. Po
i tak nie naprawiono. Morał z historii płyco nam zaciąg z Niemiec w postaci Euge- nie taki: nie niszcz symboli, chyba, żeś obyna Polańskiego? Słaby ten Gienek, a już na
watel byle jaki.
pewno nie lepszy niż na przykład Borysiuk
Mówiąc bardziej serio i raczej ze smutczy Dudka. Stawiajmy na polskość!
kiem: przy całym godłowo-kadrowym zaSkoro uderzyłem w patriotyczne, wy- mieszaniu zastanawiająca jest bierna posokie tony, pozwolę sobie przytoczyć hi- stawa piłkarzy. Skoro jednak skrzydlaty
storię pewnego orła, który odfrunął na ja- jegomość wrócił na trykoty kadrowiczów,
kiś czas z koszulek polskich piłkarzy…
dajmy sobie już z tym spokój. Do Euro zoA było tak. Dawno, dawno temu, za stało około dwieście dni. Uważam, że mopięknymi stadionami, do których prowa- żemy być czarnym koniem tych rozgrywek.
dziły kręte, wąskie, dziurawe drogi, miesz- Gramy coraz lepiej. Może zaprocentować
kał Prezes Lato. Piastował on funkcję pił- doświadczenie zdobyte w meczach towakarskiego władcy. Rządził królestwem
rzyskich z silniejszymi rywalami: Niemcy,
mlekiem i miodem płynącym. Królestwo
Francja, Argentyna. Ładnie wyglądają akto PZPN-em się zwało. Jego podwładni byli cje ofensywne w wykonaniu Błaszczykowgotowi zrobić dla niego wszystko. Dzięki skiego, Mierzejewskiego czy Lewandowwiernym giermkom prezesowi przez wie- skiego. Solidny Piszczek na prawej obronie.
le lat „włos z głowy by nie spadł”, nawet W bramce klasa światowa – Wojciech Szczęgdyby choć jeden posiadał. Nikt nie potra- sny. Do tego wysyp młodych talentów w Lefił z nim wygrać, mimo że wielu pró- gii Warszawa. Mimo wszystko widzę przybowało. Jest to człek, który w ma- szłość kadry w różowych barwach. Gdy
jestacie prawa robi wszystko na
będzie 150% zaangażowania i zostawimy
przekór. Poszukał też zwady w szatni obawę nawet przed najlepszymi
z kibicami. Zabrał im to, co
rywalami, możemy spać spokojnie.
najcenniejsze, to, z czym
się utożsamiali. Zabrał im
białego orła w koronie, za
którego Polacy przelewali krew. Rozwścieczeni i zdruzgotani
fani zbojkotowali decyzję
PZPN-u. Na meczu z Włochami we Wrocławiu panowała cisza, tylko od czasu do czasu słychać było okrzyki: „Gdzie jest orzeł?
Gdzie jest orzeł?”. Z kolei w Poznaniu na
meczu z bratankami Węgrami frekwencja
nie dopisała. W Związku się dziwili: „Jak
to? Dlaczego?”. W końcu komuś na Miodowej zaświeciła się lampka w głowie:
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Chińczycy mordują
nosorożce
Organizacje zajmujące się ochroną ginących gatunków zwierząt w Afryce podały oficjalnie, że z dniem 10 listopada 2011
roku z listy zwierząt żyjących na naszej planecie skreślono nosorożca czarnego. Od
początku roku zniknęło z niej już dziesięć
innych gatunków. Nie tak dawno Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała,
że liczba mieszkańców Ziemi przekroczyła siedem miliardów. Kilka państw toczyło
spór o to, gdzie urodził się siedmiomiliardowy obywatel planety. O to, kto zamordował ostatniego nosorożca czarnego, nikt
sporu nie toczy, mówi się tylko, że wszystkiemu winni są Chińczycy.
Zagrożeniem dla wielu gatunków nosorożców nie jest degradacja środowiska.
Do ich zagłady nie przyczynia się głód
w Afryce, ich mięso nie jest przysmakiem
Afrykańczyków. Polują na nie wyłącznie
kłusownicy dla pozyskania cennego rogu,

którego kilogram kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Najcenniejszy był właśnie
róg nosorożca czarnego: w Chinach kilogram kosztował 60 tysięcy dolarów. Sproszkowane poroże tego zwierzęcia jest w Azji
uznawane za nadzwyczajny lek, wspomagający potencję, leczący wszelkie choroby,
nawet raka.
Czy rzadkość występowania wpływa
na drogocenność? Wszak równie cenionym, choć znacznie tańszym specyfikiem
jest w mniemaniu Azjatów sproszkowany
róg jelenia białego, wartością zbliżony do
złota. Na jelenich rogach robią interes syberyjscy myśliwi.
O niezwykłej uzdrawiającej mocy lekarstw sporządzonych ze sproszkowanych
rogów rzadkich zwierząt donoszą chińskie
traktaty od czasów pierwszego cesarstwa
do epoki komunizmu. Powtarzają to z takim przekonaniem, że zainteresował się

ekologia

Andrzej Wilowski

sprawą świat medycyny zachodniej. Podstawowym składnikiem rogów zarówno
jelenia, jak i nosorożca, jest kreatyna, białko będące podstawowym budulcem kości. Badania przyniosły rozczarowanie, ale
i zaskoczenie: prawie tyle samo kreatyny, co róg nosorożca czarnego, zawierają nasze paznokcie. Nie odnaleziono jednak żadnej nieznanej biologom substancji.
Wiara w uzdrawiającą moc sproszkowanych rogów opiera się więc na myśleniu
magicznym.
My, racjonalni i sceptyczni Europejczycy, nie ulegamy magii, z wyjątkiem tej
chińskiej. Na szczycie kryzysowym Eurolandu rozważano możliwość pomocy finansowej z Państwa Środka. Tym razem miałaby
zadziałać magia chińskiego kapitału.

R E K L A M A

BARTEX, winiarnia z ponad dwudziestoletnią tradycją, to największy polski importer i producent win. Najwyższe standardy jakości
i wieloletnie doświadczenie pozwalają firmie na zajmowanie czołowych pozycji w sprzedaży win deserowych, vermouth'ów oraz win
musujących.
W ostatnich latach także producent alkoholi mocnych, który w krótkim czasie zdobył rynek ugruntowując swoją pozycję poprzez takie
marki jak VODKA.PL, KŁOSÓWKA, TUR VODKA i POLAND. Niejednokrotnie nagradzana, wśród światowych potentatów firma BARTEX
uzyskała opinię stabilnego partnera, co pozwala jej na stałą kooperację
z największymi producentami alkoholi z całego świata.
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Świąteczne życzenia od ERY JAZZU
W tym roku, oprócz tradycyjnego koncertu Dianne Reeves „Christmas
Time Is Here”, Era Jazzu przygotowała okolicznościowy prezent: przepiękny album ze świątecznymi nagraniami wielkich gwiazd jazzu i estrady. Nie
ma przecież liczącego się artysty, który w swoim repertuarze nie posiadałby nagrań bożonarodzeniowych. I dzieje się tak zarówno u rockmanów, gwiazd pop-estrady, jak i u jazzmanów. Świąteczne albumy
wydawali zarówno Louis Armstrong, B.B. King i Ella Fitzgerald,
jak i Wynton Marsalis, Al Di Meola i Diana Krall. Dla jazzu kolędy
i pastorałki są najczęściej prostymi i znanymi kompozycjami,
które, poddawane wspaniałej interpretacji oraz improwizacji, stają się nowym, popularnym standardem. Wsłuchajmy
się zatem w nagrania z jednej strony ukazujące, jak

wielki, wspaniały oraz inspirujący jest czas Świąt, z drugiej – jak znamienite inspiracje wywoływane są poprzez zgrabne wykorzystanie świątecznych kompozycji i nadanie im całkowicie nowych brzmień i nastrojów. Od
historycznych utworów Louisa Armstronga, Billie Holiday i Joe Williamsa
oraz Raya Charlesa po nowoczesne season songs Raya Hargrove’a, Diany
Krall i Leszka Możdżera.
Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku –
mówi Dionizy Piątkowski, szef Ery Jazzu i pomysłodawca albumu – to dla
każdego z nas czas szczególny. Odrobiny wyciszenia, spokoju, familijnej radości i zadumy. Ale to także czas, gdy od wieków towarzyszy nam okolicznościowa muzyka, czyli kolędy i pastorałki, które rozbrzmiewają od Świętego Mikołaja do Trzech Króli. I choć wydawać by się mogło, że pogodne
i znane melodyjki zdominują swą jednorodnością świąteczne spotkania,
to jednak tradycyjne pieśni bożonarodzeniowe są dzisiaj doskonałą twórczą inspiracją, która przez ostatnie lata zbudowała charakterystyczne świąteczne brzmienie. To, co w naszej kulturze i chrześcijańskim obyczaju było
przez lata specyficznym sacrum, teraz stało się wszechświatowym profanum i modnym trendem. Co więcej, popularne carrols to dzisiaj już nie tylko smętnie odśpiewywane tradycyjne kolędy, ale także cały katalog
najpiękniejszych kompozycji w stylistyce season greetings.
www.jazz.pl
ERA JAZZU – Wish You a Merry Christmas –
Universal Music

CD 1: Louis Armstrong – Zat You, Santa Claus / Abbey Lincoln – A Child Is Born / Joe Williams – Christmas Waltz / Billie Holiday – I’ve Got My Love To
Keep Me Warm / Ray Charles – That Spirit Of Christmas / Ella Fitzgerald – What Are You Doing New Year’s Eve? / Jimmy Smith – Santa Claus Is Coming
To Town / Dinah Washington – Silent Night / Gerry Mulligan & Paul Desmond – Wintersong / Shirley Horn – Winter Wonderland / Swingle Singers –
America/Jingle Bells / Rufus Thomas – I’ll Be Your Santa, Baby / Albert King – Christmas Comes But Once a Year / Kenny Burrell – Merry Christmas Baby /
Dianne Schuur – I’ll Be Home For Christmas / Louis Armstrong – What a Wonderful World (The Orb Remix)
CD 2: Boyz II Men – Silent Night / Gary Burton – O Tannenbaum / The Puppini Sisters – O Holy Night / Roy Hargrove & Christian McBride – Frosty The
Snowman / Laura Fygi – Sleigh Ride / Al Jarreau – Silent Night / Mark Whitfield – Those Soulful Jingle Bells / Will Downing – I’ll Be Home For Christmas /
Ramsey Lewis – Hark The Herald Angels Sing / Lee Ritenour – White Christmas / Gerald Albright – This Christmas / Curtis Stigers – American Tune / Diana Krall – Christmas Time Is Here / Dave Grusin – Suite De Nuestra Navidad / Chris Botti – Ave Maria / Leszek Możdżer – Nadchodzą Święta
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CZESŁAW NIEMEN
PAMIĘTAM TEN DZIEŃ
Po Czesławie Niemenie pozostało wiele nagrań, których słucha niejedno pokolenie. Wśród nich znajdują się nie tylko utwory znane z wy
wydanych do tej pory płyt, ale również
– najbardziej cenione przez fanów –
wydawnictwa koncertowe, nieponiepo
wtarzalne. Ten dwupłytowy album
przynosi 44 różne wersje przebojów
artysty zarówno z festiwali w Sopo
Sopocie, Opolu czy Zielonej Górze, jak i z
czasów, gdy na początku swej arty
artystycznej drogi, jeszcze przed Festiwa
Festiwalem Młodych Talentów w Szczecinie,
Niemen – wtedy nadal Wydrzycki –
występował w „Podwieczorku przy
mikrofonie”. Dla poznaniaków nie
niezwykle cenne są nagrania zarejestro
zarejestrowane w marcu 1980 roku w Auli UAM
z Orkiestrą Zbigniewa Górnego dla
telewizyjnego cyklu „Muzyka małego ekranu” oraz dokonane z Górnym
w tym samym roku podczas Festiwalu Interwizji w Sopocie.
Na albumie znajdują się piosenki nagrane w 1964 roku z Niebiesko-Czarnymi i dwie wersje legendarnego przeboju „Dziwny jest ten świat”
pochodzące z festiwalu w Opolu w 1967 roku, zaśpiewane z zespołami
Akwarele i Alibabki: po raz pierwszy podczas koncertu „Premiery” i po raz
drugi podczas finałowego koncertu „Mikrofon i ekran”. Są wreszcie w tym
zestawie: brazylijska piosenka „Ave Maria no Morro”, ludowe pieśni rosyjskie i ukraińskie nagrywane zarówno z Niebiesko-Czarnymi, jak i – później, w połowie lat 70. – samodzielnie. Zaskoczeniem dla wielu może być
„Piosenka tyrolskich górali”. Pozwala ona przekonać się, jak Niemen potrafił jodłować.
Krótko mówiąc, jest to wydawnictwo wspominkowe, coś dla kolekcjonerów, jak i dla tych, którzy chcieliby prześledzić ewolucję głosu artysty.

Specjalizująca się w śpiewaniu w stylu vocal play, czyli naśladowaniu
instrumentów głosami, poznańska grupa Audiofeels konsekwentnie buduje swój wizerunek. Jej
najnowszy dwupłytowy
album przynosi nie tylko
covery światowych prze-bojów, ale i autorskie kom-pozycje zespołu. Szcze-gólnie interesować mogą
właśnie one, wszak wcze-śniej ci młodzi ludzie nie
prezentowali swej orygi-nalnej twórczości. Audiofe-els proponują siedem wła-snych kompozycji, dodając
do tego „You Came Close”
w krótszej, radiowej wersji.
Na albumie dominują teksty w języku angielskim, co
tłumaczyć można ambicją
dotarcia do odbiorców w innych krajach. Tylko dwa utwory: „Banał” i „Ten
dzień” śpiewane są po polsku. Zaletą tych piosenek jest ich zróżnicowanie.
Obok dynamicznych, pełnych ekspresji „What Does It Mean” czy „You Came
Close” są i spokojniejsze, refleksyjne „Still”, wspomniany „Banał” czy „I Found
a Place”. Spośród coverów podobać może się szczególnie „Kiss From A Rose”
z repertuaru Seala, ale właściwie wszystkie interpretacje światowych hitów
świadczą o niezwykłym profesjonalizmie i pomysłowości członków grupy
Audiofeels. Posłuchajcie choćby, jak śpiewają „Something In The Way” Nirvany czy „Seven Nation Army” z repertuaru The White Stripes. Przede wszystkim jednak należy podziwiać to, że przecież na płycie nie użyto żadnego instrumentu za wyjątkiem ludzkiego głosu. Rozwój młodej poznańskiej grupy
należy bacznie obserwować.

MYSTIC

Grupy Myslovitz przedstawiać nie trzeba. Wylansowała takie przeboje, jak „Długość dźwięku samotności”, „Miłość w czasach popkultury” czy
„Mieć czy być”. Niedawno po dłużdłuż
szej przerwie powróciła na rynek
płytą „Nieważne jak wysoko jestejeste
śmy”. Pracowała nad nią od począt
początku ubiegłego roku, czego rezultarezulta
tem był materiał dwa razy dłuższy
niż to, co finalnie znalazło na krąż
krążku, czyli dziewięć utworów trwają
trwających 41 minut i 15 sekund. Jasno
z tego widać, że wykorzystano
nieco ponad połowę pojemności
płyty kompaktowej. Zespół MysloMyslo
vitz uległ więc panującej ostatnio
wśród wykonawców modzie na na
nagrywanie relatywnie krótkich płyt
trwających tyle, ile niegdyś mógł
trwać longplay. Dlaczego artyści
tak robią? Jedni mówią, że nikt nie ma dziś czasu na słuchanie długich,
liczących 70 minut płyt. Inni przyznają wprost, że fonografię dotknął kryzys i część nagrań można schować na lepsze czasy. Płyta „Nieważne jak
wysoko jesteśmy” nie zawiera typowych przebojów, mimo to od początku potrafi zachwycić nawet najbardziej wybrednych sympatyków grupy.
Jest bowiem niezwykle spójna, a zawarty na niej materiał świadczy o dojrzałości zespołu. Posłuchajcie takich utworów, jak „Skaza”, „Ofiary zapaści
Teatru Telewizji” czy finałowy „Blog filatelistów polskich”.

AUDIOFEELS
UNFINISHED

MY RIOT
SWEET NOISE
Najnowszy projekt lidera grupy Sweet Noise, Piotra Mohameda Glacy,
to My Riot. Do jego realizacji zaprosił m.in. twórcę beatów TR Hackera i rapera Peję, a debiutancką
płytę zatytułował... „Swe-et Noise”. Słuchając tych
nagrań, można się prze-konać, że to umiejętne
połączenie aktualnego
głosu ludzi ulicy, progre-sji, rocka, punk rocka i so-ulu, a do tego ogromnej
pasji twórczej. Glaca po
raz kolejny pokazał, że
bliski jest mu również
hip-hop. Dowodem na
to nie tylko współpraca
z Peją, lecz także mocne
teksty dotyczące życia
społecznego i polityki.
Ale chociaż jest to nowy
projekt Glacy, całość
brzmi jednak jakoś dziwnie znajomo. Podobnie jak w przypadku poprzednich wydawnictw Glacy, spotykamy tu połączenie rapu z gitarami. Podobnie też Glaca nie zapomniał o śpiewających paniach. Kiedyś występowały
na jego płytach Anna Maria Jopek i Edyta Górniak, a teraz Maja Konarska
z grupy Moonlight. Niezwykle cenne okazało się sięgnięcie po „Białą flagę”
zespołu Republika. Myślę, że z „Białej flagi 2010” Grzegorz Ciechowski byłby zadowolony.
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Z burmistrzem Turku, Zdzisławem Czaplą, rozmawia Merkuriusz

W klimacie
Mehoffera

region
20

Intensywnie promują Państwo miasto hasłem „Turek – miasto
w klimacie Mehoffera”. Jakie są związki Mehoffera z Turkiem i co stało się impulsem do takiego projektu o ogólnopolskim rozmachu?
Muszę przypomnieć kilka faktów z historii, wiążących artystę z postacią ks. Józefa Florczaka, ówczesnego proboszcza kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Turku. Ksiądz Florczak podczas studiów
we Włoszech poznał
Mehoffera i dzięki tej
znajomości znamienity
artysta, uczeń Matejki,
rektor Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie,
dotarł do prowincjonalnego miasteczka.
W 1932 roku podjął
się wykonania projektu wnętrza świątyni:
polichromii, witraży,
stacji Drogi Krzyżowej
i elementów umeblowania. Jest to jedyny
przykład na świecie,
gdzie Mehoffer w całości zaprojektował
i nadzorował wystrój
kościoła. To właśnie
Turek, a nie Katedra
św. Jana we Lwowie, kościół w szwajcarskim Fryburgu czy Kościół Mariacki w Krakowie, może poszczycić się kompleksową
realizacją Mehoffera, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mehoffer mieszkał na plebanii

kościoła aż do 1936 roku, a gdy wybuchła
II wojny światowa, prace zostały przerwane.
Skąd więc pomysł na projekt promocyjny „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” i Festiwal „Mehofferowskie Klimaty”?
Po prostu większego i cenniejszego dziedzictwa narodowego w Turku nie mamy.
Jednak całe to pozytywne zamieszanie
z Mehofferem w roli głównej zaczęło się
prawie dziesięć lat temu, kiedy okazało

się, że ocalały projekty witraży wykonane
przez artystę dla kościoła w Turku, z jednym witrażem niemal całkowicie gotowym do montażu. Stało się możliwe kontynuowanie zamierzeń artysty, i to w nadal
działającej pracowni witrażu Żeleńskich w Krakowie, gdzie powstawały pierwsze okna. Był to rok 2002.
Stan polichromii wołał o pomstę
do nieba i szukaliśmy okazji, żeby
się za nią zabrać. Jej renowacja to
już znacznie poważniejsze przedsięwzięcie, wymagające zaangażowania ogromnych środków.
Skąd na to wszystko
pieniądze?
Siedemdziesiąt procent środków pochodzi z Unii Europejskiej.
Dodatkowo otrzymaliśmy siedemset tysięcy zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako
promesę. Wkład kościoła to około
milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł, resztę wydatków – ponad trzy
miliony dwieście tysięcy zł – pokryło miasto. Łączny koszt tego projektu wynosi 11 mln zł. To nie tylko renowacja polichromii, ale też
modernizacja Ratusza, który jest
obiektem z lat sześćdziesiątych XIX
stulecia. W tej chwili kończą się już

Coraz bardziej znane są organizowane
przez nas Dni Sera. Turek kojarzy się z serami „Turek” i jest naturalnym miejscem na
tego typu imprezy. Mamy konkursy na potrawy z serem. Ludzie przynoszą serniki,
które później oceniają specjaliści tacy, jak
Robert Makłowicz, Karol Okrasa czy Paweł
Loroch. Nawet całkiem dobrze idzie turo-

region

prace. Docelowo będzie się tu znajdowała
ekspozycja mehofferowska z dziełami mistrza i pamiątkami po nim.
Aspirują Państwo jeszcze do
środków z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na jaki
cel?
Chcemy doposażyć muzeum w Ratuszu, zakupić dzieła, które znajdują się jeszcze w rękach spadkobierców Mehoffera.
Wkrótce nastąpi przeprowadzka z tymczasowej siedziby, a oficjalne otwarcie przewidziane jest na maj. Będzie tu można spędzić nawet kilka godzin. Muzeum to nie
tylko ekspozycja Mehoffera, ale i warsztaty, po których wyjedziemy z własnoręcznie
wykonanym witrażem, a także pracownia
multimedialna z projekcją 3D przenoszącą
w czasy Mehoffera.
A propos, niedawno zorganizowali Państwo dwudniowy Festiwal

„Mehofferowskie Klimaty”. Co
działo się podczas imprezy?
Cały festiwal utrzymany był
w stylu lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Pokazaliśmy, jak wyglądał wtedy Turek, życie mieszkańców;
były różne występy, w tym koncert niezastąpionej Hanny Śleszyńskiej, która przeniosła nas
w międzywojenny czas. Mieszkańcy ubrali się w stroje z epoki, a wśród nich przechadzał się
starszy jegomość w surducie
i binoklach, bohater imprezy –
Józef Mehoffer. Biegali gazeciarze, chłopcy jeździli na rykszach,
bicyklach i tricyklach, grał kataryniarz. Pucybut czyścił buty.
Były kapele, które przygrywały
ludziom do tańca. Ustawiliśmy
monidła, czyli plansze z wyciętym miejscem na twarz, tak
więc i ten, kto nie był przebrany, mógł choć na chwilę przywdziać strój
z dawnych lat. Przygotowaliśmy konkursy
i zabawy dla dzieciaków i dorosłych, ale
nie współczesne, tylko rodem z czasów
Mehoffera, jak rzut kapustą do celu czy
bieg w workach. Nie mogło zabraknąć
warsztatu witrażu. Ludzie bawili się wspaniale – ci starsi wycinali szkiełka, malowali
je i składali, a dzieci przygotowywały witrażowe dzieła z papieru. Uczniowie liceów
plastycznych z Koła i Poznania malowali
na naszych oczach najważniejsze miejsca
w Turku. Był też piękny spektakl w kościele, światło i dźwięk z wykorzystaniem polichromii i witraży.
Pojawili się Państwo na tegorocznym Tour Salonie w Poznaniu. Głównym powodem pewnie był
Mehoffer…
Chcemy promować Turek jako miasto
w klimacie Mehoffera, ale też miasto sera.

wianom-seromaniakom w tych serowych
szrankach. Są konkursy wiedzy serowej,
warsztaty, jak w warunkach domowych
zrobić ser podpuszczkowy. Są pokazy kulinarne, publika zagląda do garnka, każdy może wejść na scenę i gotować razem
z mistrzami. Jest jarmark produktów regionalnych z doskonałymi wędlinami, pieczywem, rybami, piwem regionalnym.
Nie można zapomnieć, że znajdujemy
się na szlaku turystyki sakralnej niedaleko
Lichenia. Po drodze można zobaczyć u nas,
poza kościołem Mehoffera, kościół ewangelicko-augsburski, stworzony według
projektu Henryka Marconiego. Na uwagę zasługują też autentyczne domy tkaczy, niestety niedostępne do zwiedzania
z uwagi na to, że są zamieszkane – oglądać
je można jednak z zewnątrz.
Nie pozostaje mi nic innego, niż zaprosić do Turku. Kościół, Ratusz, ławeczka
Mehoffera – nie wyobrażam sobie wyjazdu z Turku bez zrobienia zdjęcia z Mehofferem.
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Podróżni świata i ich prywatne ojczyzny

Maria Skłodowska-Curie
i Czesław Miłosz

Monika Wójciak, Tomasz Pospieszny
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Maria Skłodowska-Curie, najwybitniejsza polska uczona, przyszła na
świat 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Czterdzieści cztery lata później, 7 listopada 1911 roku została
wyróżniona Nagrodą Nobla z chemii.
Tym razem przyznano Marii Nagrodę
„w uznaniu zasług w rozwój chemii
dzięki odkryciu pierwiastków polonu
i radu oraz za izolację radu i badanie
natury i związków tego niezwykłego
pierwiastka”.
Została tym samym pierwszą kobietą, która otrzymała tę Nagrodę
z chemii, pierwszą wyróżnioną po
raz wtóry, pierwszą w dwóch różnych
dziedzinach naukowych (i jak dotąd
jedyną!). Fenomen madame Curie
zdoła powtórzyć jej córka – Irena Joliot-Curie – druga w historii laureatka
Nagrody Nobla z chemii. Co za twórcza rodzina!
Uchwałę o przyznaniu Marii Skłonaukowcami, fotografami, dziennikarzami… Po przybyciu
do Szwecji wydawała się jeszcze bardziej
dumna, twardsza,
być może wojownicza. Tym razem weszła na podium i wygłosiła przemówienie.
Nie siedziała już pomiędzy słuchaczami,

dowskiej-Curie Nagrody Nobla z che-mii Akademia Nauk w Sztokholmie
przyjęła w dniu urodzin wielkiej uczo-nej, kilka dni przed wybuchem w Paryżu afery Langevina, która mocno zdo-minowała francuską prasę. Nie bez echa
pozostała ona wśród członków Akademii. Sam Svante Arrhenius, wybitny chemik szwedzki, sugerował w liście do Marii,
aby zrezygnowała z odebrania Nagrody.
Maria odpisała, że Nagroda została jej
przyznana za odkrycie radu i polonu i nie
ma absolutnie nic wspólnego z realiami
jej życia osobistego.
Do Sztokholmu madame Curie pojechała wraz z czternastoletnią córką Ireną
(późniejszą odkrywczynią sztucznej radioaktywności) i siostrą Bronisławą Dłuską. Wyczerpana fizycznie i emocjonalnie po atakach brukowej prasy, udała się
w czterdziestoośmiogodzinną podróż pociągiem. Musiała wystąpić przed rodziną królewską, ambasadorami, kolegami

9 października 1980 roku, o godzinie
czwartej rano, w domu Czesława Miłosza na
Grizzly Peak w Berkeley rozległ się dźwięk
telefonu. Dzwonił szwedzki dziennikarz,
który zawiadamiał poetę o decyzji przyznania mu Literackiej Nagrody Nobla. Miłosz
nie uwierzył, odłożył słuchawkę i powtórnie zasnął. Kilka godzin później w ogrodzie
przed domem zgromadził się tłum dziennikarzy, fakt ów nie pozostawiał wątpliwości,
że odtąd życie Miłosza ulegnie diametralnej
zmianie.
W tym samym dniu
Wydział Slawistyki, na
którym poeta wykładał,
zorganizował konferencję prasową. Miłosz odpowiadając na pytania,
wywoływał na przemian
konsternację i śmiech. Za-pytany na przykład, na co
przeznaczy nagrodę, żarto-wał, że kupi farmę i zajmie
się uprawą marihuany. Po
konferencji poeta udał się
na wykład poświęcony twórczości Dostojewskiego. Był
to pierwszy odruch obronny
przed perspektywą czekających go zmian. Przyzwyczajony do dyscypliny i określonego
rytmu dnia przeczuwał przecież, że będzie musiał sprostać
wyzwaniom, które ten codzienny tryb pracy zakłócą. Był także

wątpliwości moralne wywołane wojną. Uzasadnia w swojej
poezji, że wartości, które stworzyła kultura europejska, są
trwałe, że sztuka jest ich nosicielem, a poezja nadal ma moc
odnawiania wartości moralnych i wpływania na człowieka”.
Miłosz z kolei w wielowątkowej mowie noblowskiej nawiązał do książki Selmy Lagerlöf, by wyznać: „Czuję się jak
bohater Cudownej podróży,
który lecąc nad ziemią ogarnia
ją z góry, a zarazem dostrzega każdy szczegół. Tak oto widzę misję poety, który jest jak
ów bohater władcą przestrzeni. Jego powołaniem jest wiedzieć i opisywać świat między
przeszłością a przyszłością. Zawieszony w przestrzeni metafizycznej niosę kult słowa, łą-

sztuka

jak miało to miejsce siedem lat wcześniej,
w 1904 roku, kiedy przemawiał Piotr Curie (małżonkowie odebrali Nagrodę Nobla z fizyki pół roku po jej przyznaniu).
Wyprostowana, spokojna, w swojej czarnej, koronkowej sukience, cichym, lecz
zdecydowanym głosem oddała hołd Piotrowi Curie, zwróciła uwagę na zasługi Becquerela i Rutherforda, ale jednocześnie
stanowczo i dobitnie podkreśliła własne
dokonania: „wydzieliłam”, „odkryłam”, „wyodrębniłam”, „przeprowadziłam”, „użyłam”…
Nie zostawiła wątpliwości, kto jest królową
radu i autorem wielkiego odkrycia naukowego. Na dyplomie Nagrody Nobla widnieje jej pełne nazwisko: Marie Sklodowska Curie – podkreślenie, skąd pochodziła.
Szwedzkie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem (a takich było wtedy niewiele) wydało bankiet na cześć wielkiej uczonej. Wzięło w nim udział prawie
trzysta osób…
Maria Skłodowska-Curie pozostaje do
dziś niedoścignionym wzorem dla wielu
kobiet i mężczyzn, „jedynym człowiekiem
nie zepsutym przez sławę”, jak powiedział
o niej Albert Einstein…

świadomy oczekiwań, jakie noblowska nagroda implikuje.
W pierwszych dniach grudnia,
wraz ze starszym synem, Miłosz
dotarł do Sztokholmu. Wygłosił cykl prelekcji, między innymi
w Bibliotece Akademii Szwedzkiej
oraz w Instytucie Polskim. Wreszcie 10 grudnia odebrał z rąk króla Karola Gustawa XVI nagrodę
za całokształt twórczości i za to,
że – jak podkreślił w laudacji Lars
Gyllensten – „odpowiedział człowiekowi współczesnemu na jego
czę znaki i symbole pochodzące z różnych
kultur i staram się je objąć w jednym miło
miłosnym akcie twórczym”.
Ze Sztokholmu poeta pojechał do Rzy
Rzymu na prywatną audiencję do Jana Pawła
II. Rozpoczął się nowy etap w jego biogra
biografii znaczony wywiadami, odczytami, spo
spotkaniami. Rok później, podczas trwające
trwającego wciąż karnawału „Solidarności”, Miłosz
po czterdziestu latach wygnania powrócił
do Polski jako triumfator, mędrzec, poeta,
na którego słowa się czeka. Nagroda No
Nobla umożliwiła Miłoszowi dotarcie do pol
polskiego czytelnika, ale też na długie lata
za jej sprawą autora Zniewolonego umysłu postrzegano jako pisarza politycznego i symbol transformacji ustrojowej.
Monika Wójciak
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM
Tomasz Pospieszny
Wydział Chemii UAM
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Taniec z Miłoszem
Z prof. Agatą Stankowską z Instytutu
Filologii Polskiej UAM rozmawia Mariola Zdancewicz

W związku z Rokiem Miłosza
zorganizowany został przez Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut
Filologii Polskiej i Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Teatr Ósmego Dnia
festiwal „Miłosz: Wschód – Zachód”. Proszę opowiedzieć o tym projekcie.
Pragnienie, by włączyć się w obchody
Roku Miłosza, było dość oczywiste. Długo
poszukiwaliśmy formuły, w jaki sposób to
uczynić, dotykając jakiejś zasadniczej dla
dzieła poety kwestii. Ponieważ autor Rodzinnej Europy, choćby z racji biografii, bardzo wyraźnie odnosi się w swych tekstach
do dwóch przestrzeni tradycji europejskiej,
postanowiliśmy poświęcić nasz festiwal Miłoszowi „zawieszonemu” między Wschodem i Zachodem. Chcieliśmy ukazać poetę jako animatora kulturowego dialogu.
W jaki sposób kontestowane
jest to połączenie?
Miłosz w całej swojej twórczości, zarówno poetyckiej, jak i eseistycznej, wielokrotnie podkreślał związki z ojczyzną
lat dziecinnych – z Litwą, ale także z szeroko rozumianą słowiańszczyzną, do której odnosi się w tekstach i wykładach wygłaszanych w Berkeley. Postanowiliśmy te
związki prześledzić i dokładnie opisać, nawiązując między innymi do ważnego dla
twórczości poety mitu Wielkiego Księstwa
Litewskiego, którego obywatelem Miłosz
wielokrotnie się przedstawiał. Mit ten wydawał mu się ważny, ponieważ podsuwał
formułę ocalenia dla nowoczesnego człowieka, bezdomnego duchowo, skazanego
na los tułaczy, człowieka wykorzenionego.
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Z drugiej strony, tym wyprawom Miłosza
w strony rodzinne towarzyszył stały namysł
nad kondycją Europejczyka, ukształtowanego przez zachodnie kody kulturowe i cywilizacyjne, wyznającego „światopogląd
naukowy” i zafascynowanego awangardową sztuką i poezją, stąd jego potyczki z poezją nowoczesną.
A ile Polski jest w jego poezji?
Polski jest również bardzo dużo. Jeden
z dni naszej sesji poświęciliśmy Miłoszowi
w polskiej poezji, wobec której wielokrotnie
sam siebie sytuował. Mówił, że chce być jej
swoistym gospodarzem. Poeci młodszych
pokoleń bardzo wyraźnie się do niego odnosili. Wielu nie zawsze afirmatywnie. Ten
spór, jaki z Miłoszem jest prowadzony, było
widać podczas niektórych wygłaszanych na
sesji referatów. Nie ma u niego oczywiście
Polski w rozumieniu pewnych narodowych
mitów związanych z polskością...
Mało jest miłości do tej Polski... Był wręcz taki moment bardzo nieprzyjazny i niechętny. Potem trochę się
to zmieniło.
Myślę, że wszystko zależy od tego, jak
pojmuje się polskość. Jeśli jako miłość do
Polski rozumianej jako zamknięty zbiór myśli, praw, to tutaj Miłosz jest często wstrzemięźliwy. Raczej po gombrowiczowsku
szuka Polski otwartej, która wyzwoli z Polaka człowieka. Nie powiedziałabym, że to
jest związane z brakiem miłości, jak to Pani
ujęła...
…prowokacyjnie troszkę. Generalnie on się czuł bardziej Litwinem
niż Polakiem.
W Rosji często pojawia się taka myśl,
że oto mamy uprawiać coś, co w osobie
jego dziadka Knuta było ucieleśniane jako
mit krajowców. Gente Lithuanus – natione

Polonus. Urodzony jako Litwin, ale jednak
narodowości polskiej. Tak, jak Mickiewicz,
który mówił „Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie”, Miłosz, szczególnie w powieści Dolina Issy, jest po stronie tego mitu
Wielkiego Księstwa Litewskiego i wspólnoty narodu, którą często idealizuje, a często
w swojej eseistyce opisuje również w stanie różnorodnych napięć, rodzących się
nacjonalizmów – ale jednak ten mit uprawia. Przekonuje nas, że być może taka wizja przeżywania własnej narodowości jest
lepsza, prowadzi nas dalej. Nie zamyka, ale
otwiera.
Z tym bym polemizowała, bo
w momencie, kiedy Miłosz przyjechał
do Polski po odebraniu Nagrody Nobla,
bardziej była nam potrzebna postawa
wspierająca. W tej chwili to co innego,
bo jest ogólny trend do rezygnowania
z pewnego myślenia w kontekście narodowym. Porzuca się myślenie o kraju
w sensie geopolitycznym na rzecz myślenia ogólnego. To może przynieść tyle
samo pożytku, co szkody.
Możliwe. Wielu miało za złe Miłoszowi, że nie jest zanadto arcypolski. Wystarczy wspomnieć żenujące, jak sadzę, spory
o miejsce pochówku poety. Przypomina
mi się w tym kontekście fragment listu
Miłosza do Konstantego Jeleńskiego, napisanego już po przyznaniu mu Nagrody
Nobla. Miłosz pisał ten list pełen goryczy,
w poczuciu ubrązowienia i zawłaszczenia. Miał świadomość, że robi się z niego wieszcza. Chciał protestować przeciw
temu w przygotowywanym dla „Kultury”
artykule, podkreślając: „Ani ja Polak-katolik, ani narodu czciciel, a raczej Żyd i mason”. Pisał, że chciałby zrzucić tę nakładaną mu przez wielu maskę. W następnych

jednak zdaniach zauważał, że nie sposób
tego zrobić, bo „zdzieranie tej maski będzie
tłumaczone na opak, a poza tym nie mogę
ludzkich uczuć obrażać. Jedyne, co mi pozostaje, to zachowywać się tak, jakby tamta sfera zapotrzebowania na wieszcza nie
istniała i pisać na co mam ochotę”.
Rzeczywiście mentalnie był
masonem i Żydem?
Oczywiście nie należy tych określeń
traktować dosłownie. Myślę, że Miłosz
używał wielu języków. Otwierał w ten
sposób przestrzeń dialogu, podsuwał odmienne punkty widzenia, zbierał kontrargumenty przeciw temu, co byliśmy
skłonni traktować jako jądro polskości,
którą powinniśmy według niego rozważać i o którą winniśmy się spierać z poszanowaniem dla praw innych. W podobny
sposób podkreślał zresztą swoje skłonności do manicheizmu i różnego rodzaju
nieortodoksyjnych myśli. Jestem przekonana, że także używając tego obrazowania, poszukiwał przede wszystkim kodów,
które pozwolą w języku literatury dwudziestego wieku, będącego – jak mówił –
językiem niewiary, wyrazić trochę właściwego sobie „wierzącego temperamentu”.
R E K L A M A

ocenami Miłosza się zgadzają. Natalia Gorbaniewska powiedziała na swoim wieczorze autorskim, że niektóre teksty czy tezy
głoszone przez Miłosza bolą ją, ale nadal
go kocha.
Miłosz jako osoba, czy jako
nazwisko, jest bardzo znany, ale czy jest
czytany? Czy Państwa inicjatywa odpowiada na takie pytanie?
Mam nadzieję. Pomysł na to, żeby
nie zrobić w Roku Miłosza tylko kolejnej
sesji naukowej, ale obudować ją całym
szeregiem wydarzeń o charakterze artystycznym, wspomnieniowym, przekładowym, okazał się bardzo owocny. Właśnie
spotkaniami festiwalowymi, dyskusjami panelowymi, koncertami, projektami
słuchania i czytania Miłosza chcieliśmy
dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców,
zaprezentować jego myśl, zachwycić poetycką frazą. Uczestniczyła w nich zarówno młodzież, jak i osoby, które były jakoś
związane biograficznie z Litwą, z Wilnem.
Ci ludzie przyszli szczególnie na spotkanie
z profesorem Tomasem Venclovą – poetą,
eseistą, tłumaczem, przyjacielem Miłosza,
niezwykłą postacią. Podobał się film Joanny Helander i Bo Persona zatytułowany
Walc z Miłoszem, na który zaprosił nas Teatr Ósmego Dnia. Podobał się monodram
Janusza Stolarskiego Orfeusz i Eurydyka,
oparty na ostatnim poemacie Miłosza.
Wzruszył wieczór autorski Natalii Gorbaniewskiej. Zainteresowały koncerty: Ulica
Mandelsztama i projekt interdyscyplinarny Słuchając Miłosza. Niewątpliwie było
w czym wybierać.
A czy Miłosz jest czytany? Żywe zainteresowanie szerokiego, nie tylko akademickiego grona odbiorców świadczy, że tak.
Chcielibyśmy oczywiście, żeby czytano go
jak najwięcej. Być może kogoś udało nam
się do takiej lektury zachęcić.
Mamy nadzieję, że to nasze spotkanie
z autorem będzie miało nie tylko charakter święta związanego z obchodami Roku
Miłosza, ale potrwa dłużej. Może gdzieś te
myśli i frazy w nas zostaną, będą żyć. Może
uda się ocalić żywego poetę, oddalić –
z czego ucieszyłby się sam Miłosz – ubrązowionego wieszcza.
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Podczas debaty „Litwa – Powroty”. Od
lewej: dr Monika Wójciak, prof. Andrzej
Strumiłło, prof. Tomas Venclova i prof.
Agata Stankowska

Przywiązywanie zbyt jednoznacznych
i prostych znaczeń do tych wyznań jest
z pewnością błędem.
Co chcieli Państwo powiedzieć o Miłoszu poprzez ten projekt?
Nie mieliśmy oczywiście jakiejś wyznaczonej i jasno sprecyzowanej tezy. Chcieliśmy spotkać się i porozmawiać. Myślę, że
się to udało. Sesja naukowa „Dialogi z Miłoszem” była niesłychanie ciekawa, pojawił
się cały szereg interesujących referatów.
W dużej mierze stało się tak za przyczyną naszych gości slawistów, zaproszonych
z wielu europejskich uniwersytetów, a także tłumaczy Miłosza z Rosji. Ich spojrzenie
często okazywało się szersze niż widzenie
polonistów. Spory i dyskusje uruchamiały
inny tok myślenia i były, jak sądzę, wielce
inspirujące. W efekcie pokazaliśmy Miłosza
w perspektywie jego dialogów, przygód
z poezją nowoczesną, a także rozmyślań
o słowiańszczyźnie, szczególnie Rosji, bo
ona interesowała nas najbardziej.
Dlaczego?
Ta formuła zrodziła się pod wpływem
opublikowanego niedawno przez „Zeszyty Literackie” tomu Miłosz. Rosja, Widzenia
transoceaniczne, zbierającego szereg znanych już częściowo tekstów Miłosza poświęconych Rosji. Jak wiadomo, Miłosz wykładał w Ameryce o Dostojewskim. Mało
kto pamięta, że jako dziecko doświadczył
też rewolucyjnej Rosji, podróżując z rodzicami. Miał nawet taki moment zagubienia, gdy w gruncie rzeczy mógł przepaść
w Rosji i nie wiadomo, jak potoczyłby się
jego los. Jako kilkuletnie dziecko zgubił
się na dworcu w Orszy i odnalazł w ostatniej chwili. Pociąg już miał odjeżdżać. Po latach symbolicznie wracał do tego wydarzenia i mówił o otchłani, która mogła go tam
spotkać, która mogła go pochłonąć. Stosunek Miłosza do Rosji jest – o czym zresztą wspomnieli jego tłumacze i przyjaciele
stamtąd, którzy gościli na naszej sesji i Festiwalu – połączeniem grozy i fascynacji.
Warto te wątki śledzić. Spotkanie z Natalią
Gorbaniewską – słynną poetką, dysydentką, przyjaciółką Miłosza – i inni bliskimi mu
osobami wiele nam pokazało. Często miały
miejsce spory. Rosjanie nie ze wszystkimi

SZYBKI ANGIELSKI tak, to możliwe!

Zapamiętaj 4 razy więcej – ucz się 5 razy szybciej
niż w przypadku standardowych kursów językowych.
Wystarczy 6 miesięcy, aby opanować język angielski najnowszą Metodą Colina
Rose – światowej sławy brytyjskiego psychologa, twórcy programów efektywnego
uczenia się stosowanych przez 45% brytyjskich szkół.
Tylko 1 godzina tygodniowo w małej grupie

Tylko 2,5 godziny tygodniowo online w dowolnym czasie i miejscu
60-246 Poznań, ul. Piłsudskiego 102
tel. : 61 875 02 38, tel./fax 61 872 95 86
www.akces-benefit.pl
poznan.rataje@akces-benefit.pl
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byłam bardzo wzruszona. Po oficjalnej części odbyło się spotkanie, na którym wszyscy
mogli porozmawiać przy lampce wina. To
była piękna uroczystość.
Skąd takie bliskie stosunki
z poznańskim uniwersytetem?
Dwadzieścia lat temu na zjeździe immunologicznym w Chorwacji poznałam
profesora Jana Żeromskiego. Wspólnie
z pewnym koreańskim lekarzem prowadziłam wtedy badania nad immunologią
raków głowy i szyi oraz nad ustaleniem
linii komórkowych tych raków. Jeszcze
dwadzieścia-dwadzieścia pięć lat temu
nie posiadaliśmy takich linii do badań in
vitro, dlatego razem udało nam się ustalić
około pięćdziesięciu. W ten sposób stworzyliśmy bazę do naszych badań. Obserwowaliśmy interakcje między nowotworem a układem immunologicznym.
Profesor Żeromski także nad tym pracował. Gdy się spotkaliśmy, przedstawił się
jako immunolog z Polski, a wtedy ja powiedziałam, że również jestem immunologiem z Polski. Zdziwił się, bo przecież
mam amerykańskie nazwisko, ale jest
ono po moim pierwszym mężu [śmiech].
W taki sposób rozpoczęliśmy współpracę. Pan profesor odwiedził nas w Ameryce, potem ja przyjechałam do Polski.
Od tego momentu co jakiś czas goszczę
w moim laboratorium w Pittsburghu polskich stypendystów.
Na Pani doktorat honoris
causa przyjechali – za własne pieniądze – studenci z całego świata, którzy
ciepło wspominają czas pobytu w Pani
laboratorium.

Uniwersalny antygen
– przyszłość czy sen?
Z profesor Theresą L. Whiteside, światowym autorytetem w dziedzinie immunologii nowotworów i immunoterapii,
rozmawia Mariola Zdancewicz
Szanowna Pani Profesor, 25
października została Pani uhonorowana doktoratem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jak Pani
przyjęła ten dzień?
Dzień był wspaniały, wyszło słońce, a ja
mogłam się ubrać w swoją akademicką
togę z Uniwersytetu Columbia w Nowym
Jorku, gdyż tam kończyłam studia. Z powodu niebieskiego koloru wyróżniałam się
spośród poznańskich profesorów, ubranych
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na czarno. Wcześniej zostałam poinformowana, jak cała uroczystość będzie przebiegała. Wmaszerowaliśmy wszyscy za marszałkiem, w tle grał fortepian. Na sali znalazło się
bardzo dużo osób. Po wszystkich przedmowach pan profesor Witold Szyfter odczytał
po łacinie tekst dyplomu doktora honoris
causa. To było fantastyczne. Potem powiedziałam kilka uprzednio przygotowanych
słów. Nie chciałam powtarzać tego, co jest
napisane w wydanej specjalnie na tę uroczystość książeczce, więc opowiedziałam,
co trzeba zrobić, by jako naukowiec odnieść sukces. Miałam wrażenie, że wszystkim się podobało. Uroczystość uświetnił występ młodego muzyka grającego Chopina,

Wykształciłam około osiemdziesięciu
młodych ludzi, którzy poświęcili się nauce,
często połączonej z praktyką kliniczną. Byłam zdumiona, że np. z Japonii przyleciało
dwóch lekarzy – jeden chirurg głowy i szyi,
a drugi hematolog. Koresponduję z nimi
od czasu do czasu, a z kolei z moimi stypendystami z Niemiec czy z Polski utrzymuję współpracę naukową. Kiedy ktoś do
nas przyjeżdża, na początku pomagam „zadomowić” się w nowym miejscu, ale moja
protekcja jest w głównej mierze naukowa.
Niektórzy z mych podopiecznych zawiadują obecnie różnymi klinikami, więc przysyłają mi najzdolniejszych studentów, którzy są
dla mnie jak wnuki... takie naukowe wnuki.

doktor honoris

causa

Od około trzydziestu pięciu lat pracuję nad guzami nowotworowymi i układem
odpornościowym. Próbuję odpowiedzieć
na pytanie, jak to jest, że układ immunologiczny nie strzeże nas przed nowotworami? Od wieków ochrania przecież od wirusów, bakterii, więc dlaczego pozwala, by
rosły guzy? Bardzo wcześnie okazało się
w moich doświadczeniach, że system immunologiczny nie działa u chorych tak, jak
u osób zdrowych. Ogłosiłam to w mojej
pierwszej pracy, po czym pojechałam prowadzić dalsze badania do Szwajcarii. Tam
również okazało się, że limfocyty – komórki immunologiczne – nie mogły normalnie namnażać się u osób chorych. Należało przekonać ludzi, że w tym tkwi problem.
Staraliśmy się opublikować wyniki badań,
ale mieliśmy kłopot, bo nikt nie chciał
o nich słyszeć. Był to czas, kiedy profesor
Steven Rosenberg, słynny chirurg immunolog, prowadził badania na limfocytach,
które izolował z guzów, hodował in vitro,
a następnie, aktywowane, podawał chorym. Twierdził, że limfocyty z probówek
zabijają komórki rakowe. Replikowałam,
że limfocyty nie mają większego wpływu
na nowotwór. Moje badania nie były popularne. Starałam się uzyskać grant badawczy, ale niestety nikomu nie podobały się moje hipotezy. Dziś już wiemy, że u
ludzi guzy produkują substancje działające przeciwko komórkom immunologicznym. W ciągu lat odkryliśmy całą listę substancji, które dosłownie paraliżują system
odpornościowy, co sprawia, że nowotwór
może rosnąć.
Dlaczego tak się dzieje?
Ponieważ guzy ciągle zmieniają się
genetycznie. Pytanie: dlaczego? Po to, aby
mogły rosnąć i „chować” się przed rozpoznaniem przez układ odpornościowy. Stosują taki „kamuflaż” i na przykład gubią
własne antygeny, stając się niewidocznymi dla układu immunologicznego. Niektóre nowotwory są na dodatek agresywne
w stosunku do układu odpornościowego,
produkują również substancje, które dosłownie paraliżują lub zabijają go, przez
co organizm nie ma ochrony. Pozostaje
kwestia, co z tym zrobić. Mamy do dyspozycji leczenie chirurgicznie, chemioterapię albo radioterapię. Niestety, z różnych
przyczyn często nie jesteśmy w stanie pozbyć się wszystkich komórek rakowych.
A jeśli zostanie chociaż jedna czy dwie,
spowodują one wznowienie choroby nowotworowej. Dlatego stoi przed nami pytanie, czy możemy jakoś zmobilizować
system odpornościowy, żeby chronił nas
przed nawrotem choroby? Obecnie dużo
się dzieje w tej dziedzinie. Mamy w zasadzie dwie strategie immunoterapii. Jedna
jest taka: skoro wiemy, jakie substancje

wydziela guz, to możemy je zablokować
różnymi środkami. Istnieją przeciwciała,
które wstrzykuje się, aby neutralizowały
niektóre z tych substancji. Druga strategia
to pobudzanie układu odpornościowego
poprzez podawanie „szczepionek przeciwnowotworowych”. Pobiera się limfocyty
i hoduje je w probówce. One się rozmnażają i rosną po to, by później, wstrzyknięte
do systemu, mogły zabijać komórki nowotworowe. Ten rodzaj badań zapoczątkował właśnie profesor Rosenberg.
Jeśli chodzi o profesora Rosenberga, to jego leczenie nie przynosiło efektów...
Niezupełnie. Profesor Rosenberg podawał pacjentom z bardzo zaawansowaną
chorobą nowotworową dużą liczbę limfocytów aktywowanych cytokiną. Okazało się,
że około 10% chorych żyło dłużej, co bardzo zainteresowało świat medyczny.
Jaka jest różnica między tym,
co robi profesor Rosenberg, a działalnością Pani?
Mam inną podstawę badań. Dążę do
zlikwidowania substancji, które wydziela
guz, natomiast profesor Rosenberg myślał
o wzmocnieniu systemu immunologicznego. Prawdopodobnie trzeba to robić razem,
bo ani jedno, ani drugie tak naprawdę nie
wystarczy. Być może nawet oba działania
nie przyniosą pożądanego efektu, chyba że
wszystko to scaliłoby się z chirurgią i chemiooraz radioterapią – może wtedy osiągnęlibyśmy sukces. Najlepsza byłaby metoda prewencyjna, jednak medycyna prewencyjna
jest szalenie trudna, ponieważ każdy nowotwór ma inne antygeny, które ciągle się
zmieniają. Dlatego należałoby odkryć jakiś
swoisty uniwersalny antygen nowotworowy,
którego na razie niestety nie znamy. Nawet
gdyby taki istniał, to komu należałoby dać
szczepionkę przeciwnowotworową, wszystkim? Jeśli da się wszystkim, to u niektórych
można wywołać inne choroby, na przykład
autoimmunizacyjne. Zatem należałoby najpierw określić grupy osób potencjalnie zagrożonych rakiem. Mówiło się kiedyś, że to
osoby, które piją i palą. Potem okazało się,
że nie tylko one są w grupie podwyższonego ryzyka, ale na przykład również ludzie
z brodawczakami. Także i inni.
Mogłaby Pani Profesor wysnuć zatem jakiś wniosek?
Właściwie nie. Na razie na ogół myślimy o tym, żeby unikać przerzutów. One
są w tej chwili najgroźniejsze. Gdy nowotwór zdiagnozowany zostaje w porę,
radzimy sobie z nim, ale jeśli występują
przerzuty do węzłów chłonnych, rak najczęściej wraca. Dlatego mamy nadzieję
na znalezienie uniwersalnego antygenu,
co pomogłoby w dalszych badaniach i leczeniu pacjentów.
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Wydaje mi się, że pochodzenie Pani Profesor jest istotne w kontaktach z polskimi naukowcami...
Myślę, że większe znaczenie ma mój
charakter. Nigdy nie byłam cichutka, zawsze potrafiłam powiedzieć to, co ważne.
Trzeba być odważnym. Moja rodzinna saga
mówi o związkach z Tatarami, po których
mam może takie skośne, ciemne oczy i niski wzrost [śmiech]. Jestem też bardzo zdecydowaną osobą i jeśli powiem sobie, że
mam coś zrobić, to to zrobię. Nie czekam
zbyt długo, tylko działam.
Słyszałam o różnych powiązaniach historycznych Pani rodziny z Józefem Piłsudskim...
Takie powiązanie miał mój dziadek,
generał Antoni Listowski, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920
roku walczył u boku Piłsudskiego. Zdarzyło się nawet, że na chwilę zastępował
go w dowodzeniu. Urodziłam się w 1939
roku i gdy wybuchła wojna, moja rodzina
znalazła schronienie na wsi, u stryjka mojej mamy. Właściwie nie odczułam mocno
tego stanu. Rodzina ojca, która mieszkała
w Warszawie, nie miała takiego szczęścia.
Dwie kuzynki – teraz to moje jedyne krewne, ponieważ u nas każdy był jedynakiem
– podczas powstania warszawskiego zgubiły się po drugiej stronie Wisły. Odnalazły
się dopiero po wojnie. Moja trauma zaczęła się wraz z przyjściem komunistów. Z racji tego, że mama urodziła się w Ameryce,
musiała codziennie meldować się na policji. Wymuszano na niej wyrzeczenie się
obywatelstwa amerykańskiego. Oczywiście nie zrobiła tego, a ja jako dziesięcio- czy dwunastoletnia dziewczynka
czekałam na nią codziennie na schodach
z drżeniem serca. Potem chcieliśmy opuścić Polskę, jednak było to niewykonalne
zarówno w czasie wojny, jak i za rządów
komunistów. W ambasadzie amerykańskiej powiedziano mojej mamie, że może
wyjechać, ale musi iść do obozu niemieckiego. W tym czasie umarł ojciec. W końcu, gdy w 1959 roku sytuacja w Polsce
troszkę się rozluźniła, powiedzieli nam
po cichu, że mamy się zbierać. Skończyłam tylko trzy lata na Uniwersytecie Jagiellońskim i z zaliczonymi przedmiotami wyemigrowałyśmy do Nowego Jorku, gdzie
mieszkał mój dziadek. W Ameryce kontynuowałam naukę na Uniwersytecie Columbia. Pracowałam też w laboratorium,
by móc zapłacić za studia, w końcu dostałam stypendium.
Pani zainteresowania naukowe skupiały się przez wiele lat na immunologii. Proszę powiedzieć, jakie
szczególne doświadczenie sprawiło, że
została Pani wyróżniona doktoratem
honoris causa?
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Uznany we Lwowie

…za badania nad komórkami
macierzystymi i dziesięcioletnią współpracę

fot. Markijan Grynowec

Możliwości leczenia pozawałowej niewydolności krążenia przy pomocy komórek
macierzystych genetycznie modyfikowanych – próby przedkliniczne to tytuł wykładu wygłoszonego przez profesora Macieja
Kurpisza 16 listopada podczas uroczystego
posiedzenia Rady Naukowej Lwowskiego
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Uniwersytetu Medycznego im. Danyła Galickiego. Profesor Maciej Kurpisz otrzymał
tytuł doktora honoris causa tej najstarszej
ukraińskiej uczelni medycznej. Uroczystość
uświetniała obchody 227. rocznicy powstania Uniwersytetu, a uczestniczyli w niej
członkowie Senatu Uczelni oraz przedstawiciele świata nauki. Laudację wygłosił
profesor Aleksander Łutsyk, prorektor ds.
współpracy z zagranicą.
„Immunoterapia komórkami macierzystymi długi czas znajdowała się
w fazie prób. Sprawa testowania na ludziach wygląda na skomplikowaną

i niejednoznaczną, choć możemy patrzeć będzie zwiększona, w innym zmniejszona
w przyszłość z optymizmem” – mówił pro- dzięki specyficznym mikroorganizmom
fesor Kurpisz.
oraz czynnikom uwarunkowanym cywi„Serce, które stało się naszym pierw- lizacyjnie. Liczba przyczyn jest ogromna,
szym układem modelowym, wydawało się a kwestia niezwykle skomplikowana. Dlanarządem prymitywnym, ponieważ składa tego właśnie czeka nas jeszcze dużo pracy,
się tylko z czterech typów komórek, a jed- szczególnie w kierunku epigenetyki”.
nak wytwarzają
one niesamowicie
To kilka myśli zacytowanych w celu
finezyjną zespól- przypomnienia tematu oraz ukazanych u
nię, która objawia nas wcześniej rozmów z profesorem Kursię synchronicz- piszem. Jedna z nich stała się preambułą
ny m s k u rc ze m w procesie nadawania tytułu doktora hotrwającym przez noris causa.
całe życie”.
„Serce okazało
Profesor Kurpisz został uhonorowany
się dużo bardziej za osiągnięcia w dziedzinie genetyki rozskomplikowanym rodu, wprowadzenia terapii narządowej
narządem, niż się z użyciem komórek macierzystych oraz za
spodziewaliśmy, zainicjowanie i utrzymanie ponad 10-letponieważ nie to- niej współpracy pomiędzy Instytutem Geleruje żadnej ko- netyki Człowieka PAN w Poznaniu a Lwowmórki, która wcho- skim Uniwersytetem Medycznym.
dzi na jego terytorium, zakłócając tym
Od lat jest kierownikiem Zakładu Biolosamym synchronię całego organu. Każda gii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instyobca komórka, która znajdzie się na tere- tutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii
nie mięśnia sercowego, może spowodo- Nauk w Poznaniu i światowej klasy specjawać arytmię i nad tym problemem wła- listą z zakresu genetyki rozrodu i leczenia
śnie pracujemy”.
niepłodności.
„Kiedy skonstruowaliśmy mapę genoJak powiedział nam po uroczystości:
mową, myśleliśmy, że homo sapiens został „Coraz częstsze problemy z męską niepłodzsekwencjowany i za chwilę będziemy mie- nością to efekt zmian zachodzących woli wszystko. Okazuje się, że w tej chwili se- kół nas. Zanieczyszczenie środowiska, styl
kwencjowanie genomowe przynosi głębo- życia, dieta, ale i stan zdrowia. Na Ukrainie
kie rozczarowanie”.
jest większe zanieczyszczenie środowiska
„Środowisko wywiera istotne pięt- toksynami niż u nas. Wciąż odczuwalne są
no na układzie genowym, modyfikując tam też jeszcze skutki katastrofy w Czargo. W jednym środowisku mutagenność nobylu, na dodatek ludzie nie przywiązują

Dziedziny zainteresowań naukowych
profesora Macieja Kurpisza to genetyka
człowieka, komórki macierzyste, immunologia, niepłodność małżeńska; umiejętność
kliniczna – andrologia.
Ogólna liczba publikacji – 311, w tym
książki i monografie – 11. Liczba cytowań
w literaturze światowej – powyżej 1200.
Profesor Kurpisz był organizatorem bądź
współorganizatorem ponad 40 międzynarodowych i krajowych imprez naukowych;
przewodniczył 83 sesjom kongresowym
krajowym i międzynarodowym.
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specjalnie dużej wagi do jakości odżywiania. To wszystko przekłada się na poważne
problemy z płodnością”.

Lwów... pachnie Rzeczpospolitą różnych
narodów – Ukraińców, Polaków, Ormian i Żydów. Pachnie Wschodem i Zachodem, prawosławiem i katolicyzmem. Pachnie zabytkowymi
uliczkami, klimatycznymi kawiarenkami i odwiedzanie go zawsze jest niezapomnianą podróżą sentymentalną.
W tej podróży towarzyszyłyśmy prof. Maciejowi Kurpiszowi, dokumentując i kontestując wydarzenia uroczyste, ale i nasze poznawanie Lwowa.
Z PAN-u Marzena Kamieniczna, Marta Olszewska i Karolina Nowicka-Bauer, a z „Merkuriusza” Mariola Zdancewicz.

Najważniejsze wyróżnienia:
 Nagroda Wydziału Nauk Medycznych
PAN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie immunologii rozrodu (1985)
 Srebrny Krzyż Zasługi (1989)
 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za
wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie immunologii rozrodu (1996)
 Nagroda Naukowa Miasta Poznania za
cykl badań nt. molekularnego podłoża
rozrodczości człowieka i niepłodności
małżeńskiej (2001)
 Nagroda International Royan Institute
za cykl prac nad czynnikiem męskim
w rozrodzie (2004)
 Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia
za cykl 5 publikacji dot. przeszczepiania mioblastów w regeneracji serca
(2007)
 Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą pracę z zakresu genetyki człowieka opublikowaną
w 2007 roku
 Nominacja przez Amerykański Instytut
Biograficzny do tytułu Człowieka Roku
2010 za niezwykłe zasługi w ogólnym
dorobku światowym
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Południowa
Wielkopolska
ożeniona z Unią
Komplementom, gratulacjom i zachwytom nie było końca. Wesele Kaliskie, prezentujące w Brukseli południową Wielkopolskę, urzekło wszystkich.
Tradycja, kultura, przyroda, walory turystyczne, nowoczesność zaskoczyły
posłów, pracowników Parlamentu Europejskiego i instytucji działających
w Brukseli. Można mówić o wielkim sukcesie. Nikomu wcześniej nie udało się zatrzymać gości na tak długo.
Gości przybyłych na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja
Grzyba oraz prezydenta Kalisza i starostów
kaliskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego, witał Chopinem kaliski pianista Witek
Janiak, który w sali Yehudi Menuhina zagrał również kompozycje jazzowe. Potem
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przyszedł czas na oficjalne prezentacje samorządów biorących udział w evencie.
Kalisz to stolica południowej Wielkopolski leżąca na szlaku bursztynowym. Pierwsza
wzmianka o nim pojawiła się u Ptolemeusza
1850 lat temu, ale jest to również miejsce,
gdzie produkuje się fortepiany oraz fascynuje jazzem – mówił poseł Andrzej Grzyb,
witając zaproszonych gości. Tych, na część
oficjalną, przybyło około czterystu. Po gospodarzu głos zabrał wiceprezydent Kalisza Daniel Sztandera, który opowiedział
o bogatej, a równocześnie burzliwej historii najstarszego miasta w Polsce, jego dynamicznym rozwoju, walorach kulturalnych i turystycznych. Od najdawniejszych
technik eksploatacji bursztynu, przez znakomitą tradycyjną kuchnię, aż po nowoczesny silnik lotniczy. Dodał też, że ma nadzieję,

iż dzisiejszy wieczór zapadnie w pamięć
wszystkim zebranym gościom.
Powiat kaliski to centrum produkcji roślinnej, a zwłaszcza owocowo-warzywnej.
Mamy tu tyle szklarni, ile jest w całej Federacji Rosyjskiej. Myślę, że nie ma tutaj osoby,
która nie miała okazji spróbować naszych
wyrobów. Przełomową datą dla powiatu kaliskiego jest wstąpienie Polski do UE. Środki
finansowe pozyskane z Unii znacznie zmieniły nasz region, ale także naszą mentalność i myślenie – powiedział starosta kaliski Krzysztof Nosal.
Występująca w imieniu starosty pleszewskiego Dorota Czaplicka nie tylko zachęcała do odwiedzenia swoich
stron, ale była przekonana, że każdy, kto
przyjedzie do południowej Wielkopolski, będzie chciał tu zostać: Mamy dużo do
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zaproponowania wspólnocie europejskiej,
gdzie liczą się wszystkie kultury, ale również
otwarte umysły i serca.
Starosta ostrzeszowski Lech Janicki
podkreślał, że prezentacja w Parlamencie
Europejskim była możliwa dzięki doskonałej współpracy samorządów oraz tworzącej
więź historii: Co my możemy Europie zaoferować? Bardzo dużo. Przede wszystkim rzeczy, o których Europa już zapomniała: dobre
jedzenie, przywiązanie do tradycji, firmy rodzinne, które produkują smaczne produkty
i śmiało wchodzą na zachodni rynek.

Wesele Kaliskie jako klamra

Coś dla oka, coś dla ucha
Duże wrażenie zrobiła wystawa fotografii Artura Bonusiaka. Dzięki technice
HDR nie powstały kolejne pocztówki z Kalisza, ale bardzo dynamiczne obrazy o interesującej barwie.
W czasie degustacji Kapela Furmany
zaprezentowała pieśni ludowe z regionu
i porwała wszystkich do tańca. Przechadzając się wśród zebranych, można było usłyszeć słowa uznania i podziwu.

Polskie wydarzenia
w Parlamencie Europejskim

Wielkie zaciekawienie wzbudził obrząGoście mieli okazję odwiedzić stoiska
dek obdarowywania prezentami młodej
pary, który był punktem kulminacyjnym wszystkich samorządów, które przygotoWesela Kaliskiego. Dary wręczali przedsta- wały dla zwiedzających promocyjne gawiciele samorządów oraz firm zlokalizowa- dżety i ciekawe upominki, przypominanych na ich terenie. Prowadząca galę Mo- jące o polskiej prezentacji w Parlamencie
nika Richardson, dziennikarka związana Europejskim i zachęcające do odwiedzenia
z Kaliszem, wyjaśniała zgromadzonym, jak południowej Wielkopolski, co – jak podkrewygląda polskie wesele, jakie z jego ele- śliła Ewa Haczyk, doradca ds. mediów w PE
– z pewnością się udało: Od kilku miesięcy
mentów są najważniejsze.
Dla wielu osób nasze tradycje, obycza- mamy tutaj nieustanny jarmark polskich wyje oraz bogactwo historyczne były zasko- darzeń. Wystarczy przechodzić z piętra na
czeniem. Miałem przyjemność przyprowa- piętro, żeby spróbować kuchni, posłuchać
dzić kilku znajomych z Włoch i na pewno muzyki. Jestem przekonana, że poseł Andrzej
podobało im się to, że poznali nowy region. Grzyb powinien być szczęśliwy, że jego impreByli zaskoczeni, kiedy dowiedzieli się, że przez za zrobiła takie wrażenie.
Kalisz przechodził szlak bursztynowy, który
rozpoczynał się we Włoszech – mówił To- Event godny najwyższego uznania
masz Rado, pracujący przy Komisji EuroPo części oficjalnej goście zostali zapejskiej. – Podobał im się też rozmach całego wydarzenia, i niewątpliwie warto to proszeni do weselnych stołów. Regionalne
wyroby podbiły serca wszystkich. Jestem
powtórzyć.

pod dużym wrażeniem marynowanych
prawdziwków. Sam jestem grzybiarzem
i wiem, jak trudno jest zrobić dobre marynaty. Natomiast te są rzeczywiście domowe,
doskonała szynka, balerony, salcesony. Coś,
czego Europa nie zna! – nie krył zachwytu
Hubert Czerniuch, koordynator Wydziału
ds. parlamentarnych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. – Muszę
wyrazić swoje najwyższe uznanie dla prezentowanych dzisiaj wydarzeń, a szczególnie dla działań posła Andrzeja Grzyba, który jest jednym z bardziej rozpoznawalnych
polskich posłów w PE. Rzeczywiście mogę
powiedzieć jako gość, że wysoko postawił
poprzeczkę innym deputowanym. Biorąc
pod uwagę rozgłos, jak i obfitość, z którą
podejmuje nas region, impreza jest godna
najwyższego uznania.
Wesele kaliskie zakończyło się późno
w nocy. Wśród gości nie zabrakło polskich
posłów do Parlamentu Europejskiego, ale
także Andżeliki Możdżanowskiej, senator RP,
posła Józefa Rackiego czy członka Zarządu
Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofa
Grabowskiego. Organizatorzy gratulacje odbierali jeszcze następnego dnia.
red.
Firmy z Kalisza i powiatu kaliskiego, które zaprezentowały się podczas Wesela Kaliskiego: Pratt
and Whitney, Wielkopolski Klaster Lotniczy, Paula, Jutrzenka Colian, Stan, gospodarstwo Anny
i Stanisława Lesieniów, gospodarstwo agroturystyczne Jana Nowaka, Firma Elena oraz Firma
AW Wawrzyniak. Z Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego pokazały się: Profi, Pollena, rodzinna
firma Wioletty i Pawła Łuczaków, a z Pleszewa:
firma cukiernicza Państwa Vogt, rodzinna firma
Państwa Kaczmarków oraz Pleszewski Klaster
Kotlarski.
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Na wielkiej
wydmie
Z Nadleśniczym Włodzimierzem Kowalem z Nadleśnictwa Oborniki rozmawia
Merkuriusz
Jesteśmy w pięknie położonym Nadleśnictwie Oborniki, proszę
opowiedzieć o swoim gospodarstwie.
Nadleśnictwo powstało w 1893 roku
z części lasów państwowych oraz lasów
prywatnych. Wówczas ogólna powierzchnia wynosiła około 7 tys. ha. Dziś jest to
21 tys. ha i stanowi wschodnią część Puszczy Noteckiej. Wchodzi w skład największego kompleksu leśnego na Nizinie Wielkopolskiej, który obejmuje dorzecze Warty
wraz z dopływami: Wełną, Flintą i Kanałem Kończak oraz Samicą i Samą. Krajobraz kształtują rozległe obszary wydmowe.
W gruncie rzeczy teren jest jedną wielką
wydmą porośniętą lasem, bez którego procesy erozyjne mogłyby doprowadzić do
degradacji środowiska. Lasy Nadleśnictwa
należą do wysokoprodukcyjnych. Puszcza posadzona ręką człowieka w latach
trzydziestych XX wieku po gradacji sówki
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(strzygoni chojnówki) dostarcza dziś blisko sto tysięcy metrów sześciennych
drewna rocznie. Nasze tereny przecinają liczne szlaki turystyczne, ścieżki piesze
i rowerowe oraz konne. Przy jednej z nich
znajduje się Muzeum Młynarstwa w Jaraczu oraz miejsce pamięci narodowej koło
Rożnowa, gdzie na obszarze 3 ha rozsiane
są mogiły ludzi pomordowanych przez hitlerowców. Liczbę ofiar szacuje się na około dwanaście tysięcy.
Z jednej strony więc produkcja drewna – a co szczególnie cennego
przyrodniczo znajduje się na Państwa
terenie?
Mamy kilka rezerwatów, obszar chronionego krajobrazu
„Dolina Wełny i Rynna Połaniecko Wągrowiecka”, pięć obszarów Natura 2000,
pomnik i prz yrody
oraz strefy, w których
szczególną ochroną
objęte są wybrane
gatunki ptaków takie,
jak kania ruda, kania
czarna, ale również
orzeł bielik i bocian
czarny. W 2004 roku
lasy Nadleśnictwa

zostały włączone w granice Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”. Jest to największy w Polsce tego
typu kompleks, którego gospodarowanie
godzi się z celami aktywnej ochrony ekosystemów, propagowaniem technologii
przyjaznych środowisku oraz promowaniem badań naukowych. Testowaliśmy
maszyny leśne do pozyskiwania drewna
typu Harvester i Forwarder. W porównaniu z tradycyjnymi metodami maszynowe pozyskanie drewna jest dużo bardziej ekologiczne. Powoduje mniejsze
uszkodzenia innych drzew i gleby oraz

mulców sypał iskrami. W mgnieniu oka las
zapłonął, ponieważ ogień podsycały uwalniające się z sosen olejki eteryczne. Wyglądał jak burza ogniowa. W ciągu dziewięciu
godzin czoło potrzebowickiego pożaru
przemierzyło trasę ponad 20 km! Dlatego wiemy, jak ważne jest zabezpieczenie
przeciwpożarowe lasów Puszczy.
Inwestujemy więc w drogę przeciwpożarową, która biegnie przez całe Nadleśnictwo (25 km). Umożliwi to szybki dojazd w każde miejsce, usprawniając w ten
sposób akcję gaśniczą. Wartość projektu to
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mniejszą emisję spalin. Zdecydowanie
lepsze są też warunki i bezpieczeństwo
pracy.
Prowadzą Państwo dwie
inwestycje...
Tak, jedna wiąże się z zabezpieczaniem lasu przed pożarami, a inna służyć będzie poprawie retencji wodnej.
Lasy Puszczy Noteckiej należą do najbardziej palnych, gdyż teren jest porośnięty
w 95% sosną. W przeszłości, co prawda
nie na naszym terenie, doszło w Puszczy
do wielkiego pożaru, kiedy to w Potrzebowicach spłonęło około 6 tys. ha. Pamiętnego sierpniowego dnia 1992 roku
było tam piekło. Jak się okazało, pożar
spowodował pociąg jadący z Poznania
do Szczecina, który w wyniku awarii ha-

osiem milionów złotych, a 100% środków
pochodzi z funduszy unijnych.
Powstało też lądowisko w Jaryszewie,
gdzie stacjonują samoloty patrolowo-gaśnicze typu Dromader. Oprócz tego zakończyliśmy budowę zbiorników przeciwpożarowych, na które dotacje przyznał nam
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, i planujemy wykonanie kolejnych ośmiu, również z dotacji
unijnej. Ich zadaniem jest nie tylko magazynowanie wody, ale służą też jako miejsca lęgowe dla ptactwa czy wodopoje dla
zwierzyny.
Nadmienię jeszcze tylko, że w miejscu
starych drewnianych wież przeciwpożarowych powstały nowe, murowane. Mogą
one służyć jako miejsca widokowe. Dobra
widoczność pozwala na obserwowanie
Puszczy w promieniu kilku, a nawet kilkunastu kilometrów.
Mają Państwo też na swoim
terenie Stację Doświadczalną w Stobnicy, która zajmuje się restytucją i reintrodukcją rzadkich i ginących gatunków
zwierząt.
Niewątpliwie największą atrakcję stanowią wilki. Nie ma dnia bez przyjazdu

przynajmniej dwóch autokarów. I tu ciekawostka, otrzymaliśmy ostatnio sygnały od
leśników i myśliwych o znajdowanych częściach zwierzyny upolowanej przez wilka.
Dlatego sądzimy, że następuje przemieszczanie wilków z zachodniej części Puszczy,
gdzie już wcześniej stwierdzono ich występowanie, do jej wschodniej części, czyli do nas.
A co było słychać u Państwa
w związku z Międzynarodowym Rokiem Lasów?
W ramach tych obchodów zorganizowaliśmy m.in. konkurs fotograficzny „Puszcza Notecka w obiektywie”, rozstrzygnięcie
nastąpi w styczniu przyszłego roku. Co więcej, podczas Dni Lasu posadziliśmy cis benedyktyński, którego nasiona poświęcił papież Benedykt XVI. Kolejnym wydarzeniem
było spotkanie kulinarne w strzelnicy myśliwskiej, propagujące dary lasu, jak grzyby,
jagody, maliny, dziczyznę, nalewki z derenia czy róży dzikiej. Oczywiście stale współpracujemy z placówkami oświatowymi powiatu obornickiego i w ramach obchodów
tego szczególnego dla leśników roku wspólnie z Zespołem Szkół w Obornikach zorganizowaliśmy wiele spotkań edukacyjnych.
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Ile lasu w lesie

Z Nadleśniczym Krzysztofem Mrot- pani Mira Stanisławskakiem z Nadleśnictwa Konin rozmawia -Meysztowicz. W Koninie
Merkuriusz
odbyła się jego ogólnopolska inauguracja. PrzekaDobiega końca ogłoszony zaliśmy trzysta sadzonek
przez UNESCO Międzynarodowy Rok świerków oraz przygotowaLasów. Co zrobili Państwo, aby szczegól- liśmy stoisko z materiałami
nie zaznaczyć te dwanaście miesięcy?
edukacyjnymi i informacyjNasze działania ukierunkowane były nymi o obchodach Międzygłównie na bardziej intensywny kon- narodowego Roku Lasów
takt z dziećmi i młodzieżą, poczynając i akcji Lasów Państwowych
od przedszkoli, aż do szkół średnich czy „Czas w las”, promującej tuwyższych.
rystyczne obiekty leżące na
W kwietniu odbył się Dzień Ziemi po- terenach zalesionych, a jest
święcony tej idei, a ostatnio inicjatywa, któ- ich sporo.
Proszę powierą nazwaliśmy „Pomóżmy kasztanowcom”.
Ma ona na celu uratowanie drzew przed dzieć, co jest tutaj ciekaich szkodnikiem – szrotówkiem kasztanow- wego i charakterystycznego?
Charakterystyczna dla zasięgu terytocowiaczkiem. Uszkadza on liście i w konsekwencji powoduje usychanie i zamieranie rialnego Nadleśnictwa Konin (140 tys. ha)
drzew. Nasza metoda jest prosta i ekolo- jest bardzo niska lesistość, wynosząca zalegiczna: grabimy liście, zakopujemy je lub dwie ok. 14%. W stosunku do lasów Skarbu
palimy, przez co pozbawiamy szkodnika Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo
(14 tys. ha) to raptem ok. 10%. Średnia lesimiejsca, gdzie mógłby przezimować.
Jednym z przejawów nawiązywania stość Polski to ok. 29% powierzchni.
Czy w związku z tym stosudo Międzynarodowego Roku Lasów była
coroczna akcja „Sprzątania Świata”. W tym ją Państwo politykę intensywnego
roku odwiedziła nas inicjatorka projektu, zalesiania?
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Niestety, Nadleśnictwo nie posiada
gruntów Skarbu Państwa, na których mogłoby dokonywać nowych zalesień, ale
opracowujemy plany zalesień gruntów
prywatnych, głównie rolniczych. Osoba,
która zdecyduje się na takie przedsięwzięcie, otrzymuje od Unii Europejskiej wsparcie finansowe, m.in. premię pielęgnacyjną
(przez 5 lat), premię zalesieniową (przez
15 lat). Łącznie wsparcie trwa przez okres
20 lat. Po pierwszych pięciu latach komisja
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ze Starostwa dokonuje kontroli
gruntów i przekwalifikowuje je
z rolnych na leśne. Gdyby okazało się, że miało miejsce jakiekolwiek
nadużycie, to rolnik, który otrzymał
środki finansowe z Unii, musiałby je
nało
natychmiast zwrócić. Dodatkowo nałożono by na taką osobę karę.
Pomimo że teren jest tak ubogi w las
i pomimo rozwiniętego przemysłu, nasze
Nadleśnictwo jest bardzo atrakcyjne turystycznie. Mamy wiele obiektów sakralnych,
miejsc pamięci, grodzisk archeologicznych oraz zespołów pałacowo-parkowych.
Przede wszystkim jednak – Licheń. Chyba
nie przesadzę, jeśli powiem, że odwiedzają go miliony pielgrzymów w ciągu roku.
Równie ciekawe miejsce to Klasztor pustelniczy OO. Kamedułów w Bieniszewie,
jeden z dwóch w Polsce. Dostęp do niego
z oczywistych powodów jest ograniczony,
ale można tam wejść po uprzednim umówieniu się.
Mamy ponadto niezliczoną ilość jezior, różnych zbiorników wodnych, które
nie zamarzają nawet przy srogich zimach.
Stanowią system chłodzenia naszych elektrowni. Swego czasu powstał problem ich
szybkiego zarastania roślinnością wodną w związku z podwyższoną temperaturą, dlatego sprowadzono tołpygę i amura,
żeby oczyszczały wody. Ryby te dorastają
w naszych warunkach nawet do kilkudziesięciu kilogramów.
Czy odławia się je?
Oczywiście, prowadzi się tutaj gospodarkę rybacką. Mamy też sporo terenów chronionych, w tym pięć rezerwatów
o łącznej powierzchni 700 ha, głównie
w Puszczy Bieniszewskiej, a jeden rezerwat
z najwyższym wzniesieniem – Złotą Górą
– w okolicy Konina. Możemy pochwalić
się również siedemnastoma pomnikami
przyrody, jak też strefami ochrony ptaków,
w tym bielika i bociana czarnego. Świadczy to niewątpliwie o poprawieniu się środowiska, ale też tolerowaniu przez te ptaki
zaistniałych okoliczności. I tak na przykład
bocian czarny nie opuścił gniazda, w pobliżu którego powstała autostrada, a drugi sam je tam zbudował. Nie skorzystały ze
sztucznie zbudowanego gniazda korzystniej usytuowanego...
Wspólnie z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie prowadzą
Państwo badania genetyczne populacji szopa pracza...
Ponieważ szop pracz u nas występuje,
nie odmówiliśmy uczestnictwa w tym projekcie. Nadal on trwa.
A co jest największym zagrożeniem w Pana Nadleśnictwie?
Jest ich wiele. Z tych niezależnych
od człowieka najbardziej dokucza nam

niedostateczna ilość opadów. W naszym
regionie średnia jest najniższa w kraju. Odczuwamy to szczególnie wiosną, kiedy dokonujemy nowych zasadzeń, oraz latem,
kiedy sadzonki powinny się zakorzenić.
Z czynników zależnych od człowieka
największym zagrożeniem jest natomiast
przemysł. W Koninie mamy kopalnię z odkrywkami węgla, dwie elektrownie i hutę
aluminium. Na przykład kopalnia wypompowuje wodę, przez co tworzy się tzw. lej
depresyjny, efektem czego jest obniżony
poziom wód czy wysychanie jezior. Aczkolwiek działalność przemysłowa staje
się coraz mniej szkodliwa. Huta zamknęła elektrolizę, a elektrownie stosują elektrofiltry, dzięki czemu do powietrza przedostaje się mniej pyłów i dwutlenku siarki.
W roku 1996 wyliczono, że przemysł spowodował szkody na obszarze 6 tys. ha
Nadleśnictwa. Dziś oceniamy, że może

to być około 600 ha, więc poprawa jest
znaczna.
Dużym zagrożeniem są też osoby poruszające się pojazdami mechanicznymi
w lesie, czy to samochodami, czy quadami.
Choć obowiązuje zakaz wjazdu jakimkolwiek pojazdem oprócz roweru, część ludzi
go nie respektuje. Straż Leśna może ukarać
mandatem w wysokości 500 złotych, jeśli
taka osoba zostanie zatrzymana. Również
problem śmieci jest dla nas bardzo uciążliwy. Przy okazji samej tylko akcji „Sprzątania
Świata” wywieźliśmy kilkadziesiąt ton odpadów. Zaśmiecanie lasu to plaga, z którą
trudno sobie poradzić. Co roku wydajemy
na sprzątanie około 50 tys. złotych. Miejmy
nadzieję, że poprawki do Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
które mówią o tym, że samorządy lokalne
przejmą gospodarkę odpadami, zmienią
ten stan.
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Darz bór!
Darz bór!

Z Danutą Lewandowską, Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek, rozmawia
Merkuriusz

Kobiety rzadko pełnią funkcję nadleśniczego. Nie chcą wykonywać
tego zawodu, czy to raczej mężczyźni
nie dopuszczają ich do niego?
Sądzę, że na to zjawisko mają wpływ
oba wymienione czynniki. Przede wszystkim mężczyźni podejmują decyzje związane z obsadzeniem tego stanowiska,
a i same kobiety rzadko biorą udział w konkursach rozstrzygających tę kwestię.
Czy jest to trudny zawód?
Tak, gdyż obejmuje wiele różnorakich
zagadnień, w których trzeba się orientować, aby dobrze go wykonywać. Są to nie
tylko kwestie związane bezpośrednio z lasem, ale też sprawy administracyjne. Trudność polega na umiejętnym zespoleniu
wszystkich aspektów. Pracownicy są rozproszeni na wielkim terenie, dlatego też
zawód leśnika wymaga ogromnej samodyscypliny, ale również przyzwyczajenia
do pracy w samotności.
Niedawno obchodziła Pani
trzydziestopięciolecie pracy, które zbiegło się z sześćdziesięciopięcioleciem
działalności Nadleśnictwa w Turku. To
chyba dobre okazje do podsumowań?
Pracowałam na różnych stanowiskach,
co dało mi szansę rozwoju i zdobycia
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wielu umiejętności. Jestem córką leśniczego i bardzo dobrze wiedziałam, na
czym polega ta praca. Myślę, że ojciec
chciał nieco zniechęcić mnie do tego zawodu, ale mu się nie udało. W swojej długoletniej karierze zawodowej zetknęłam
się z problemami, które dziś już nie mają
miejsca, takimi jak brak towarów, notoryczne awarie sprzętu. Dzięki temu potrafię docenić otaczającą mnie rzeczywistość.
Czuję się kobietą spełnioną zawodowo
i mimo nieustannego zdziwienia ludzi,
gdy dowiadują się, jaką pełnię funkcję,
wcale nie uważam, bym była gorsza od
moich kolegów.
A co może Pani powiedzieć
o rozwoju Pani Nadleśnictwa?
Zaszło dużo zmian. Przede wszystkim
współpracujemy z profesjonalnymi firmami, świadczącymi usługi związane z pracami leśnymi, co ułatwia działanie w terenie.
Dysponujemy lepszym sprzętem, w sposób zasadniczy zmieniła się też mentalność – kładzie się większy nacisk na ekologię. Dawniej postrzegano las przede
wszystkim jako miejsce do wyeksploatowania. Przemysłowe podejście nie zmniejszyło jednak w żaden sposób wrażliwości
leśników, którzy zawsze starali się chronić
przyrodę.
Mamy właśnie Międzynarodowy Rok Lasu. Czy w związku z tym podjęli Państwo jakieś inicjatywy?

Spośród wielu propozycji z największym odzewem spotkała się przygotowana wspólnie ze Starostwem akcja „Sprzątania Świata”. Uczestniczyło w niej aż osiem
tysięcy dzieci.
Może przy okazji powie Pani
kilka słów o Leśnej Akademii Dźwięku?
Jest to chór prowadzony przez panią
Joannę Gogulską i Stowarzyszenie „Viribus Unitis”, skupiający dzieci ze wszystkich
środowisk. Zajęcia odbywają się w naszej
sali edukacyjnej – budynku niegdyś służącym za stodołę, który okazał się mieć fantastyczną akustykę.
Na uwagę zasługuje akcja, jaka miała za cel nauczenie gry na bębnach dzieci głuchych. Było to niesamowite przedsięwzięcie, które zaskoczyło efektami, a wśród
młodzieży wywołało zachwyt. Gościnnie
wspomagała chór piosenkarka Justyna
Majkowska, odwiedził nas również Jan A.P.
Kaczmarek, który zainteresował się działalnością chóru i zachwycił entuzjazmem
dzieci, ich pasją, naturalnością.
Biorą Państwo również udział
w programie Natura 2000. Czy mogłaby
Pani powiedzieć nam coś więcej na ten
temat?

A jakie zadania przyniesie
Nadleśnictwu nadchodzący rok?
Obecnie kończymy działania inwestycyjne związane z Małą Retencją. Głównym
ich celem jest zatrzymanie wody, kluczowe
dla naszego Nadleśnictwa, gdyż ze względu na bliskość kopalni oraz małą ilość opadów tereny leśne są bardzo suche. Kończymy również budowę drogi pożarowej,
niestety z pewnym opóźnieniem. Natomiast w przyszłym roku planujemy dalszą
budowę dróg wywozowych i pożarowych,
co ułatwi pracę na terenach leśnych, ale też
zwiększy poziom bezpieczeństwa.
Jak Pani ocenia problem świadomości ekologicznej wśród lokalnej
społeczności?

To bardzo złożone zagadnienie. Możemy dostrzec ogromną
wrażliwość wobec cierpiących
zwierząt czy niszczonych roślin.
Nie przekłada się ona jednak na
dbałość o czystość i las jest niestety często traktowany jak wysypisko śmieci.
A w jaki sposób
przebiega współpraca między leśnikami a lokalną
społecznością?
Istnieje wiele środowisk,
których członkowie chcą czerpać materialne korzyści z lasu.
Należy pamiętać, że jest on dostępny dla
każdego, ale nie we wszystkich aspektach.
Fakt, że Nadleśnictwo Turek znajduje się
z dala od wielkich aglomeracji, nie znaczy, że w okolicach nie mamy miłośników
kładów, krosów i konnej jazdy. Staramy się
nawiązać z nimi kontakt, wyznaczyć tereny, na których mogliby rozwijać swoje pasje z jak najmniejszą szkodą dla lasu. Mamy
wytyczone ścieżki dla koniarzy, co już poprawiło nasze stosunki. Na szczęście leśnicy cieszą się zaufaniem lokalnej społeczności, dlatego mam nadzieję, że współpraca
będzie przebiegać coraz lepiej.
W takim razie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Darz Bór!
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Na terenie naszego
Nadleśnictwa został zlo
zlokalizowany jeden ob
obszar sieci Natura 2000
– Uroczysko Zieleń, po
położone na zachodnim brzegu Warty. Obejmuje ono 70 ha,
zachowały się tam m.in. starorzecza. Dolina Środkowej Warty objęta jest Dyrektywą Ptasią,
mającą chronić przed wyginięciem ptaki żyjące w stanie dzikim. Dlatego też największą rolę
odgrywają tam łąki, lasy łęgowe.
Jakimi ciekawostkami przyrodniczymi może pochwalić
się Nadleśnictwo Turek?
Mimo tego, że na naszym terenie znajduje się kopalnia i elektrownia (wielki przemysł wydobywczy i energetyczny), staramy
się chronić rzadkie okazy roślin i zwierząt.
Mamy ponad trzydzieści gatunków roślin
chronionych, zinwentaryzowane stanowiska bielików, bocianów czarnych, żurawi i bobrów, chronimy też płazy. Co ciekawe, podczas akcji przenoszenia żab przez
ruchliwą szosę, by bezpiecznie mogły dotrzeć do stawu, okazało się, że posiadamy
wiele rzadkich gatunków, jak np. traszka
grzebieniasta, grzebiuszka ziemna, z czego nie zdawaliśmy sobie wcześniej sprawy.
R E K L A M A
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Galaktyczny ptak

sztuka

Andrzej Haegenbarth

Zaczarować brzydotę!

artysta – smutnemu drzewu, popstrzonemu przęsłu mostu czy szarym budynkom.
Wcześniejsze fotograficzne prace
rzeźbiarza pochodziły z cyklu Struktury.
Składały się na niego abstrakcyjne obrazy, „nie ukazujące – jak pisałem w innym
miejscu – widoków świata przedstawionego, ale właśnie jego struktury, wyszukane w naturze, najczęściej zdegradowane, przybliżone przez obiektyw aparatu
fotograficznego znaki rzeczywistości”.
Interpretowało się je, podobnie jak
inne kompozycje wizualne, bez odniesień
do pierwowzorów ze świata rzeczywistego, z którego zostały „wyjęte”.
Obecne prace poznańskiego artysty,
które w zdecydowanej większości trzeba zaliczyć do grafik komputerowych, są
o wiele bardziej zróżnicowane pod względem zarówno formalnym, jak i tematycznym. Znajdują się wśród nich kompozycje
z rozpoznawalną strukturą rzeczywistości, bo, jak wiemy, bardzo trudno osłabić czy wręcz zatrzeć uchwycony realizm

Ulica
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nie miały widocznego związku z pierwowzorami, ich autor do dziś pamięta, że
pierwsza była fragmentem drzewa, a druga remizy strażackiej. Ta pamięć miejsc
i dwoistość odbioru jest charakterystyczna dla Rafalika, więc jeszcze do niej wrócę.
Dzisiaj rzeźbiarz posługuje się aparatem cyfrowym i korzysta z programów
graficznych, głównie z możliwości, jakie
oferuje Photoshop. Irytuje go brzydota otoczenia, m.in. ślady po gołębiach
w okolicy Rynku Łazarskiego i strzępy
podartych plakatów szpecących miasto.
Poza wymienionymi fotografuje obiekty, na które zwykły przechodzień nie
zwraca uwagi: rozbite szyby, fragmenty
śniegu, kałużę z pływającą w niej szmatą,
pokryty pleśnią płot czy pogniecioną folię. A jeśli drzewa, mosty czy architekturę, to takie, które w jego mniemaniu nie
są dość piękne. Wszystko ujmuje z oddali i w skali makro, aby w dalszym procesie zamienić brzydotę w piękno sztuki.
Chodzi o nadanie innego wyrazu – mówi

Widok

„Piękno ma wiele znaczeń, tak jak człowiek nastrojów. […] Kiedy ukazuje siebie,
ukazuje cały płomiennie barwny świat”.
Ta refleksja Oscara Wilde’a przemknęła
mi przez myśl, kiedy oglądałem ostatnio
duży wybór zdjęć znanego poznańskiego
rzeźbiarza, Kazimierza Rafalika. Okazało
się bowiem, że fotografia jest jego kolejną pasją, a towarzyszy mu od dziecka.
Artysta dokumentuje to, co spotyka
na swojej drodze, przede wszystkim Poznań, „zdejmuje” perełki dawnej architektury, podwórza, bramy wyjściowe; wykonuje zdjęcia do własnych tekstów, gdy
występuje w roli publicysty; a także fotografuje wszystkie swoje rzeźby. Mnie zainteresowały jego prace mające znamiona artyzmu, sytuujące się w kręgu sztuki.
Przed laty, gdy bywałem w jego pracowni, zbierając materiały do tekstu
o rzeźbach, zwróciłem uwagę na znajdujące się tam dwie interesujące, abstrakcyjne kompozycje fotograficzne wykonane bez pomocy komputera. Chociaż obie

Podwojeni

pozbawionych elementów realistycznych,
w których związki ze znanym nam światem zostały zatarte. Można więc, jak się
okazuje, posługując się przetworzonymi
kliszami rzeczywistości, ukazać nieznane
wcześniej światy.
Fotografik opracowując wyjściowe
kadry, często postępuje z gorliwością
neofity, co sprawia, że uzyskane obrazy
są – moim zdaniem – niekiedy zbyt kolorowe i przejaskrawione. Tak, jak gdyby
nie wierzył, że w otaczającej nas rozbuchanej, barwnej fotosferze wysmakowane, nasycone osobowością twórcy kompozycje są w stanie poruszyć estetyczną
wrażliwość widza. Stosuje więc środki
wyrazu o dużej sile oddziaływania. Myślę, że gdy jego wiara we własne komputerowe umiejętności i własną prawdę
artystyczną wzrośnie, prace staną się bardziej stonowane.
Odbiorców grafik komputerowych
Rafalika interesuje wyłącznie efekt końcowy. Natomiast autor prac doskonale
pamięta, gdzie i co sfotografował; zna
punkt wyjścia i dojścia swoich kompozycji. Cechuje go wspomniana na początku
dwoistość odbioru. Z jednej strony ucieka
od brzydoty i banalności w świat sztuki,
a z drugiej – ta zdegradowana rzeczywistość go pociąga, jakby pragnął jej odnowy. Niewątpliwie jako jedyny posiada klucz do dwóch światów – realnego
i wykreowanego.
Generalnie można powiedzieć, przytaczając myśl Ernsta Cassirera, że Rafalik w tyglu swojej wyobraźni rozpuszcza twardą materię rzeczy, a w rezultacie
tego procesu odkrywa świat nowych
form plastycznych.

Zimowy pejzaż

Mgławica

Abstrakcja I
Taniec I

fotograficznego świata. Do tego rodzaju
grafik należą: stosunkowo mało przetworzone Morze, znane poznańskie budowle,
weduty i krajobraz naturalny. Są to prace
o rozmaitym nastroju, niektóre z nich kojarzą się z japońską mangą, inne z ilustracjami do powieści kryminalnych i SF. Mają
zróżnicowany klimat i wywołują skojarzenia związane z osobistymi przeżyciami
oraz kulturowym wyposażeniem odbiorcy.
Do drugiej grupy prac – mających
mniejsze odniesienia do rzeczywistości –
zaliczam takie sylwetowe przedstawienia,
jak: Victoria, Taniec, Tarzan czy Jeździec.
Rozpatrując owe kompozycje, nie sposób dociec, jak wyglądały pierwotne fotografie, które posłużyły do przetworzeń.
Lecz z punktu widzenia odbiorcy nie jest
to ważne. Dysponuje on bowiem autonomicznym światem przedstawionym przypominającym kompozycje malarskie lub
graficzne i może, posiłkując się tytułami,
interpretować fotografie, odwołując się
do swojej wiedzy i wyobraźni.
Trzecia grupa to kreacyjne prace w rodzaju Zimowego pejzażu i Pękniętego
nieba. Możemy się domyślać, że w przypadku pierwszej artysta w rdzewiejącym,
pochlapanym gipsem fragmencie jakiegoś niszczejącego przedmiotu zobaczył
kawałek lasu, na który pada śnieg. Odpowiednio skadrowany i usytuowany wycinek realności posłużył mu do świetnej,
sugestywnej kompozycji. Równie interesująca jest druga praca wykorzystująca
zdjęcie popękanego szkła, nasyconego
kolorem. Tym razem powstał zagadkowy pejzaż fantastyczny zapraszający do
interpretacji widzów o bujnej imaginacji.
I wreszcie ostatnia, czwarta grupa grafik (Mgławica, Galaktyczny ptak)

(rocznik 1938) – rzeźbiarz,
fotografik, publicysta. Absolwent
Politechniki Poznańskiej. Rzeźbi
od kilkudziesięciu lat. Czyni to
z potrzeby ducha, ale też na
zamówienia instytucji publicznych,
władz samorządowych,
przedsiębiorstw, szkół i osób
prywatnych.
W jego pracowni powstają rzeźby
z drewna, tworzyw sztucznych,
aluminium, stali kwasoodpornej,
a najczęściej ze stopów miedzi.
Oprócz form wolnostojących ma
w swoim dorobku płaskorzeźby,
plakiety, medale, tablice
pamiątkowe i statuetki.
Prezentował swoje prace na ponad
dwustu wystawach.
Jest członkiem Związku Artystów
Plastyków, Ekologicznego
Stowarzyszenia Środowisk
Twórczych „Ekoart” i Związku
Polskich Artystów Rzeźbiarzy. Za
swoją działalność artystyczną
i popularyzatorską zdobył 130
nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrodę
Ministerstwa Kultury w 1989 roku,
I nagrodę na Ogólnopolskim
Konkursie na Projekt Rzeźby
Parkowej,
I nagrodę na Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym
pt. „Wspomnienie
lata”, Złoty medal na
I Międzynarodowym
Plenerze w Kudowie Zdroju,
Grand Prix i Medal Związku
Artystów Fotografików
oraz dodatkowo
nagrodę publiczności na
Ogólnopolskich Warsztatach
Fotograficznych „Diastar”
w Starachowicach.
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biznes

Z Wojciechem Sztubą, partnerem zarządzającym TPA Horwath, rozmawia Mariola Zdancewicz
Z Pana wypowiedzi wynika, że państwo być może w przyszłości
zmieni regulacje dotyczące rozliczania
podatków przez przedsiębiorców, co
z jednej strony ograniczyłoby biurokrację, a z drugiej stworzyło nowe możliwości outsourcingu funkcji podatkowych do firm doradczych, takich, jak
TPA Horwath. Dziś wiele z tych obowiązków przedsiębiorstwa muszą wykonywać same.
Rzeczywiście, Polska jest dzisiaj jednym z niewielu państw, których system podatkowy wymusza na przedsiębiorstwach
obowiązek comiesięcznego rozliczania
podatku dochodowego. Oznacza to, że to,
co za granicą przypada raz do roku, u nas
w praktyce robi się co miesiąc, a firmy muszą w tym celu utrzymywać rozbudowane służby finansowo-księgowe. W efekcie
rynek outsourcingu funkcji podatkowych
jest ograniczony, ponieważ zadania, które w Niemczech, Francji czy Austrii często
powierza się zewnętrznemu doradcy, firmy zmuszone są realizować same. Z pewnością ogromnym ułatwieniem dla polskich przedsiębiorstw byłoby przybliżenie
systemu rozliczeniowego w Polsce do modelu dominującego w innych krajach Euro-

polityczno-prawną. Tymczasem skala polskich inwestycji za granicą jest na razie relatywnie niska. W przyszłości rosnąca konkurencyjność polskiej gospodarki oraz
potencjał inwestycyjny polskich przedsiębiorców przyczynią się, jak sądzę, do tego,
że Polska stanie się liczącym się eksporterem kapitału, a wiele spośród znaczących
firm multinarodowych będzie miało swoją siedzibę w naszym kraju. To z pewnością
okaże się także ciekawym wyzwaniem dla
polskich doradców, ponieważ będą mieli
możliwość kreowania rozwiązań nie tylko
lokalnych, ale i międzynarodowych.
Zawirowania w strefie euro
sprawią być może, że łatwiej będzie rozmawiać o harmonizacji opodatkowania

py, gdzie podatek dochodowy rozlicza się
rocznie. Należy oczekiwać, że prędzej czy
później Polska dostosuje się w tej mierze
do bardziej konkurencyjnych rozwiązań,
co nie tylko ułatwi życie przedsiębiorcom
i obniży ich koszty stałe, ale także stworzy
dodatkowy obszar rynku dla doradców.
Natomiast jeżeli chodzi o dalsze rokowania co do zmiany otoczenia biznesowego firm doradczych, to trzeba zauważyć,
że obecnie Polska jest głównie importerem kapitału i w tym kontekście powinny wkrótce wystąpić istotne zmiany. Dziś
dominujący udział w rodzimym PKB, obok
przedsiębiorstw polskich, mają firmy międzynarodowe, które lokują u nas swoje inwestycje. Jesteśmy bez wątpienia atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną z uwagi
na duży rynek wewnętrzny, niskie podatki i koszty pracy czy względną stabilność

CIT w UE. Komisja Europejska w szybkim tempie przygotowała i przedłożyła
projekt dyrektywy CCCTB. Czy w czasie
polskiej prezydencji udało się coś w tej
kwestii zrobić?
Polski rząd analizował ten temat jeszcze przed rozpoczęciem naszej prezydencji, jednak w ostatnim półroczu nie podjęto istotnych dyskusji, także z uwagi na
fakt, iż wszelkie wcześniejsze założenia realizacyjne dla prezydencji musiały zostać
zweryfikowane pod naporem błyskawicznych zmian sytuacji gospodarczej eurostrefy i wspólnoty jako całości. Dzisiaj jednak, właśnie z uwagi na to, że borykamy
się z poważniejszym niż zakładano kryzysem, podjęcie rzetelnej dyskusji na temat
CCCTB wydaje się tym bardziej konieczne. Harmonizacja, przynajmniej częściowa,
opodatkowania dochodu przedsiębiorstw
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wydaje się bowiem niezbędnym elementem nowych rozwiązań zmierzających ku
unii fiskalnej, do jakich 26 państw członkowskich zobowiązało się podczas grudniowego szczytu w Brukseli. Warto przy
tym zaznaczyć, że nigdy nie było dotąd
mowy o jednolitej stawce podatku dochodowego. Harmonizację CIT w modelu
CCCTB zaproponowanym w ogłoszonym
projekcie dyrektywy należy rozpatrywać
wyłącznie w kwestii ujednolicenia i konsolidacji bazy podatkowej, czyli wprowadzenia jednakowych norm ustalania
podstawy opodatkowania w różnych
państwach oraz skonsolidowanego opodatkowania międzynarodowych grup kapitałowych. Konsekwencją takiego kroku
może wprawdzie być podjęcie w przyszłości dyskusji o ujednoliceniu stawki CIT lub
przynajmniej wprowadzeniu stawki minimalnej, lecz i do tego tematu należy podejść bez zbędnych uprzedzeń, ponieważ
dla Polski nie muszą to być rozwiązania
niekorzystne.
Czy ten projekt jest dobry
dla słabszej od Niemiec, Francji i innych państw Unii Europejskiej polskiej
gospodarki?
Znaczna część wypowiadających się
na temat koncepcji CCCTB ekspertów pozostaje jej raczej niechętna, z obawy przed
ujemnymi skutkami harmonizacji dla Polski, której system opodatkowania CIT
uchodzi za konkurencyjny na tle średniej
europejskiej. Niektóre kraje, jak np. Irlandia, a także Komisja Europejska, przeprowadziły analizy wpływu dyrektywy CCCTB
na gospodarki państw UE, których wyniki także nie były zachęcające. W większości scenariuszy wprowadzenia takiej zmiany jest więcej przegranych niż wygranych.
Analizy te mają jednak tę wadę, że poddają
ocenie krótkookresowe skutki CCCTB, podczas gdy efekty w długim okresie, które są
przecież najważniejsze, trudno oszacować
i nie zgromadzono odpowiedniej wiedzy
na ten temat.
Model CCCTB byłby z pewnością korzystny dla polskich podatników, ponieważ
wspólne reguły ustalania bazy w CIT byłyby
prostsze i mniej dotkliwe, niż współczesne

inwestowania dziś, jednak bez gwarancji
ich utrzymania już w kolejnym roku. Inwestowanie w energetykę wiatrową jest
zatem narażone na wyższe ryzyko w systemie zielonych certyfikatów niż w systemach opartych na taryfach stałych.
Kto w Polsce inwestuje? Niemcy, Francuzi?
Głównie Hiszpanie, Duńczycy, Niemcy
no i nasze rodzime firmy, w tym tzw. championy polskiej energetyki systemowej, czyli
PGE, TAURON, ENEA i ENRGA.
Czy opinia publiczna jest
przychylna tej formie uzyskiwania energii? Jakie są jej mankamenty?
Problem oporu społecznego jest ważnym zjawiskiem, hamującym rozwój sektora OZE. Brakuje cały czas merytorycznej debaty, która rzetelnie przedstawiłaby zalety
i wady energetyki wiatrowej. Wiadomo, że
farmy wiatrowe mają określony wpływ na
migracje oraz bytowanie ptaków czy nietoperzy, chociaż tak naprawdę nie to jest
głównym zmartwieniem protestujących.
Sprzeciw najczęściej wywołuje posadowienie inwestycji w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Potencjalni sąsiedzi
wskazują na takie niedogodności, jak hałas,
zakłócanie krajobrazu czy spadek wartości
nieruchomości. Tego typu zarzuty należy
rzecz jasna rzetelnie analizować, niemniej
dla zrównoważonego rozwoju gospodarki
niezbędny jest zdrowy kompromis, a dyskusja na temat szkodliwości farm wiatrowych powinna być prowadzona w warunkach rzeczowego dialogu.
Parę dni temu Kanada wypowiedziała umowę z Kioto, czy jest zatem
możliwość, że ten projekt upadnie?
Zachowania Kanady nie należy traktować jako wycofania się na pozycję Chin
czy USA, bo Kanada sporo już zrobiła na
rzecz redukcji emisji CO2 i nie uchyla się
od dalszych wysiłków. Kanadyjczycy kontestują raczej skuteczność obecnego modelu Kioto, w którym najważniejsi truciciele pozostają poza nim. Kanada żąda zatem
wypracowania nowego, skuteczniejszego
traktatu, i wówczas deklaruje przystąpienie.
Czy Polska mogłaby pójść za
przykładem Kanady, gdyż wkrótce będziemy płacić za nadwyżki emisji CO2?
Nas obliguje nie tylko Kioto, ale także
zobowiązania, które w wykonaniu protokołu z Kioto wzięły na siebie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Nie możemy zatem tak łatwo od nich odstąpić. Jednak
protokół z Kioto ma ograniczony zasięg
czasowy, w związku z czym do 2020 roku
musi zostać wdrożony nowy program, a zatem już niedługo powinniśmy ujrzeć jego
zręby i przemyśleć naszą formę partycypacji w nim.
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Cel ten na rok 2011 wynosi 10,09%
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i zostanie w większości spełnionyformalnie poprzez współspalanie
biomasy w kotłach węglowych elektrowni
konwencjonalnych oraz przez uiszczenie
kar, czyli tzw. opłat zastępczych w związku z nieprzedstawieniem do umorzenia
odpowiedniej liczby zielonych certyfikatów przez firmy dostarczające prąd. Jak
widać więc, mamy nadal zbyt mało zielonych źródeł energii, przez co na rynek
trafia zbyt mała liczba zielonych certyfikatów, na których opiera się obecny system
wsparcia energetyki odnawialnej. Czasy dla energii z wiatru są jednak sprzyjające. W Polsce nie tylko mamy korzystne
warunki wietrzne, ale także dokonują się
zmiany w prawie, które umożliwiają branży związanej z energią odnawialną przyspieszony rozwój. Do dzisiaj zainstalowano u nas ok. 1,5 GW mocy z wiatru, co
daje zaledwie kilkaset wiatraków. Jednak
w najbliższych latach będziemy, jak sądzę,
instalować rocznie nie mniej niż 500-600
MW nowych mocy wytwórczych, przez
co do 2020 roku powinniśmy osiągnąć
poziom 7-8 GW łącznej mocy elektrowni wiatrowych na lądzie. Do tego dochodzi perspektywa budowy morskich farm
wiatrowych, choć w późniejszym okresie. Ustawa o obszarach morskich została
w dość istotny sposób zmieniona w lipcu
tego roku, dzięki czemu zniesiono kilka
zaporowych dla branży offshore warunków. M.in. teraz jest już możliwe uzyskiwanie pozwoleń na wznoszenie sztucznych
wysp na okres 30 lat z opcją przedłużenia
o kolejne 20. Do rozwoju rynku offshore
nadal brakuje jeszcze szeregu niezbędnych zmian prawnych i systemowych, dlatego w najbliższej przyszłości nie można
oczekiwać szybkich inwestycji. Wolno jednak spodziewać się, iż już wkrótce powstaną w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku pierwsze platformy pomiarowe, które
dostarczą kluczowych i w dużym stopniu
pionierskich danych na temat siły wiatru,
środowiska podwodnego czy charakterystyki geotechnicznej dna morza w wybranych lokalizacjach.
Ile można zarobić na energii
wiatrowej?
Jedna megawatogodzina energii wytworzonej z wiatru przynosi dziś 100-110
euro, z czego ok. 1/3 to cena energii, a ok.
2/3 to przychód ze sprzedaży zielonego
certyfikatu i połączenie tych dwóch elementów daje inwestorom relatywnie wysoki przychód. W Niemczech np. maksymalne ceny za energię wiatrową na lądzie
to ok. 90 euro/MWh, choć nasi zachodni sąsiedzi mają inny system wsparcia energetyki odnawialnej – tzw. system taryf stałych,
przez co ich cena jest wprawdzie niższa,
za to gwarantowana przez aż 20 lat. Nasza wysoka cena daje atrakcyjne warunki
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regulacje polskiej ustawy. Jednak także dla
skarbu państwa nie musi to być rozwiązanie niekorzystne, zwłaszcza gdyby koncepcja CCCTB miała zostać zrealizowana nie
przez dyrektywę wiążącą całą wspólnotę,
lecz w formule tzw. wzmocnionej współpracy, którą może podjąć co najmniej dziewięć państw UE. Gdyby Polska znalazła się
w tej grupie np. jako jedno z nielicznych
państw Europy Środkowo-Wschodniej, nasza gospodarka mogłaby znacząco zyskać
na konkurencyjności, co pozwoliłoby zniwelować ewentualne ujemne skutki CCCTB.
W związku z ostatnim szczytem
w Brukseli, dalsze losy projektu dyrektywy
CCCTB są z jednej strony trudne do przewidzenia, bo raczej nie możemy liczyć na
jednomyślność całej wspólnoty, która jest
wymagana dla przyjęcia dyrektywy podatkowej. Z drugiej jednak strony zarys modelu CCCTB może się stać elementem szerszej koncepcji integracji fiskalnej państw
członkowskich.
Czy sądzi Pan, że to jest
realne?
Cóż, w warunkach ostrego kryzysu pomysły, które wcześniej wydawały się nie do
przyjęcia, mogą zyskać poparcie. Jeśli dziś
ogólnie mówi się o integracji czy federalizacji wspólnoty na poziomie polityki fiskalno-budżetowej, to w szczegółach musi to
oznaczać kilka ważnych reguł ograniczających suwerenność państw członkowskich.
Nie musi się wśród nich w pierwszym rzędzie znajdować harmonizacja CIT, ale nie
zdziwiłbym się, gdyby uczyniono z niej
część szerszego projektu zmian.
Chciałabym nawiązać do
świeżo wydanego przez Państwa raportu na temat energetyki wiatrowej w Polsce. Jakie najważniejsze wnioski z niego
wynikają?
Nasz raport to przede wszystkim pogłębiona analiza rynku, perspektyw jego
dalszego rozwoju oraz istniejących barier
inwestycyjnych. Sytuacja w tej gałęzi gospodarki jest niezwykle dynamiczna, na
co wpływ mają intensywne i częste zmiany w prawie i w otoczeniu biznesowym.
Patrząc podmiotowo, rynek energetyki wiatrowej zasadniczo dzieli się na deweloperów, czyli firmy, które przygotowują
projekty wiatrowe do realizacji i ewentualnie realizują je, oraz inwestorów, którzy nabywają od deweloperów projekty inwestycyjne. Nasz raport skierowany jest do obu
tych grup, a przede wszystkim do inwestorów zagranicznych, którzy mają zawsze
wiele pytań i wątpliwości, przymierzając
się do wejścia na nowy rynek.
Jesteśmy zobligowani przez
Unię Europejską do osiągnięcia w roku
2020 15% udziału energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych w całkowitym
zużyciu energii. Czy energetyka wiatrowa może być polską odpowiedzią na to
wyzwanie?
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Kiedyś E.P., dobry poeta średniej już
raczej generacji, pisarz i kompozytor, jeden ze sławniejszych poznańskich (poznańskich do niedawna) homoseksualistów, zarykując się ze śmiechu, próbował
mi objaśnić idiom pt. „pedał mentalny”.
E.P. jest buddystą zen, więc jego objaśnienie nie daje się po ludzku wyłożyć. Ma bowiem cechy należącego do tradycji zen
tzw. koanu. Czyli logicznie
niemożliwej zagadki, której
rozwikłanie nie jest racjonalne, lecz intuicyjne i wiąże
się z przejściem na inny poziom rozwoju duchowego.
Bez oświecenia, satori, nie
sposób rozwiązać takiego
na przykład słynnego koanu,
jak pytanie, jaki jest odgłos
jednej klaszczącej dłoni. I na
odwrót – jak załapiesz, to
znaczy, że nareszcie przyszło satori.
W kategoriach normatywnych
bycie pedałem mentalnym kwalifikuje się jako prawdziwa kompromitacja w porównaniu z byciem pedałem po prostu… Nawet w obecnej
sytuacji wskazującej na głęboki kryzys wymiaru sprawiedliwości, czyli
po sądowej rejestracji piktogramu
tzw. zakazu pedałowania. Pierwsze w porównaniu z drugim to jest
dopiero poruta! Pedał mentalny,
ło Boże! Mimo faktu, że samo już
określenie „pedał” to wyraz dyskredytującej, wrogiej pogardy, ciężka
obelga i zniewaga w wielu środowiskach. Choć z kolei dla wielu innych
przypisanie do tych właśnie środowisk byłoby dopiero obciachem…
Pedał mentalny to gorzej niż debil,
kibol, piłkarz, kabotyn, grafoman,
słuchacz techno i disco polo, miłośnik Pietrzaka Jana i ojca dyrektora.
Ostatnio przy kilku okazjach
(Marsz Niepodległości, Marsz Równości…) dało się słyszeć skandowane dobitnie okrzyki „pedały, pedały, pedały…”. Brały się one głównie
z projekcji zawartości umysłów
krzyczących, a nie z empirii. Ten
stan rzeczy zainspirował mnie do
podstawienia w miejsce obelgi „pedał” innej – „pener”. Tak powstał tytułowy idiom:
„pener mentalny”. Jako konstrukt pojęciowy
obiecujący i powabny, acz niepewny jeszcze, jeśli chodzi o desygnat. Zdemaskowanie, kogo ów desygnat kryje, jest tu najbardziej podniecające.
O penerach było i jest głośno w mieście naszym Poznaniu co najmniej od
wiosny (nie licząc dość głośnej grupy
twórczej „Penerstwo”). Wtedy to właśnie
władza miejska ogłosiła plan operacyjny

zakwaterowania kilkudziesięcioosobowej
grupy najbardziej upierdliwych dla otoczenia penerów – w kontenerach (hasło magistratu powtarzane cichcem na korytarzach
ZKZL-u – „penery w kontenery!”). Akcja się
ślimaczy, ale sytuacja jakby nie do końca
została wykorzystana do intelektualnego i, szerzej, duchowego przepracowania
problemu, jaki ma poznaniak z penerem.

spowodować ucieczkę obrzydzonych pasażerów – i wagon z penerem w środku
jedzie pusty. Skądinąd logika charakterystyczna dla tego stanu egzystencji – po
co się myć, skoro i tak kiedyś znowu się
pobrudzę?
Problem poznaniaka z penerem bierze
się stąd, że tradycyjne, konstytutywne cnoty poznańskie stoją w radykalnej sprzeczności z niechlujną istotą peLech Mergler nerstwa. Stąd poznaniak
penera traktuje nie tylko
jako zagrożenie estetyczno-odorowe lub nieszczęście
egzystencjalne zasługujące
na współczucie i ewentualne wsparcie. W Poznaniu
pener to trochę jak heretyk
w Hiszpanii Izabelli i Ferdynanda, czasów rozkwitu Świętej Inkwizycji. Pener
to wyzwanie rzucone porzundnemu, zapobiegliwemu poznańskiemu światopoglądowi, a gorszego
powodu do wrogości historia nie
zna – Inny pod względem tożsamości, który jej fundamentalnie zagraża. Ktoś, kto praktykuje całym sobą
zaprzeczenie naszych cnót podstawowych, podważa ich zasadność,
zatem sens i wartość naszego wypucowanego, mrówczego życia,
jego godność… Dlatego w Poznaniu dla penerstwa litości nie ma.
Pytanie przewrotne, prowokacyjne: czy aby penery „po prostu”
nie indukują w tych, którzy nimi
z powodów fundamentalnych gardzą – poprzez sam akt szczerej, pełnej obrzydzenia, spontanicznej
wrogości – cech penera mentalnego? Bo indukują na tyle niechlujną
intelektualnie postawę, bardziej odruchową, niż opartą na refleksji nad
społecznym wykluczeniem, z gruczołów płynącą, nie z umysłu – że
ma to coś wspólnego ze standardowym penerskim niechlujstwem
żywiołowym, tyle że w sferze umysłu? Czy nie jest trochę tak, że inspirowanie niskich, podłych uczuć,
na których Urząd z pomocą niektóA trudno ryć kwestię penera mentalnego, rych mediów buduje poparcie dla swojej
nie mając poskładanej zusammen do kupy polityki dyskredytowania ludzi zwyczajkwestii penera po prostu.
nie biednych, chorych, uzależnionych (alKto to w ogóle jest pener? Wykorze- koholizm to też choroba), niezaradnych,
niony ze standardowych związków i aspo- a często wszystko to razem, nie wskazułeczny, a raczej antyspołeczny abnegat, je na takie penerstwo mentalne u źródła?
spontaniczny i żywiołowy w swoim zalko- Czy publiczne piętnowanie tych, którzy taholizowanym niechlujstwie (a nie zaplano- kich ludzi bronią przed traktowaniem jak
wany poprzez wolny wybór, jak niektórzy odpad zdrowego, hodowlanego żywca –
sugerują). Penery radykalnie spenerzo- jako obrońców złodziei naszej kasy – nie
ne cuchną brudem tak, że ich obecność jest niechlujnym, mentalnym penerstwem?
w takim na przykład tramwaju może
Pozostawiam do zastanowienia…

PENERY
MENTALNE?
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