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Sukces
nauczyciela
jest w rękach
ucznia
O Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z jego dziekanem, profesorem Zbigniewem Krasińskim, rozmawia Mariola Zdancewicz

Lekarski II to najmłodszy spośród wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – skończył właśnie
20 lat. To dużo czy mało?
W skali świata pewnie mało, w historii uczelni, która ma 90 lat – umiarkowanie.
W tym czasie da się osiągnąć pewną dojrzałość, a na pewno można stworzyć poczucie tożsamości związane z tym, że jest
się częścią dużej uczelni.
Mówi się, że pod wieloma
względami jest to najsilniejszy wydział.
Proszę powiedzieć, jakie to względy?
Hm, względy… Trudno się chwalić…
Proszę się jednak pochwalić…
Pochwalę tych, którymi mam zaszczyt
kierować jako dziekan. Mamy u siebie
dwóch pracowników o najwyższym tzw. indeksie Hirscha na UMP prof. Ludwika Malendowicza i prof. Janusza Rybakowskiego.
Jest to nowa jakość i w zamierzeniu ma wyważać znaczenie wszystkich publikacji naukowych danego autora, charakteryzując
jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy. Indeks
h jest zdefiniowany jako liczba prac naukowych, które uzyskały liczbę cytowań równą
lub większą od h. To jedna rzecz. Kolejna
– mamy wpływ na to, co się dzieje w polskiej nauce i różnych dziedzinach medycznych. Myślę tu o konsultantach krajowych
i wojewódzkich. Nasi pracownicy są w komitetach redakcyjnych trzydziestu trzech
czasopism medycznych. Na podkreślenie
zasługuje także działalność prowadzona przez profesora Macieja Zabla, który
bierze udział w tworzeniu nowych zasad
i przeprowadzeniu oceny wszystkich jednostek naukowych w kraju (a jest ich około tysiąca) i jest przewodniczącym Komisji
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Ewaluacji Jednostek Naukowych. Zasady
przygotowane przez zespół kierowany
przez profesora Zabla będą miały wpływ
na dofinansowanie jednostek naukowych
wydziału. Miarą potencjału naszej jednostki są ludzie, którzy tu na co dzień pracują. Od kilku lat mamy najwięcej na uczelni
przewodów habilitacyjnych, dzięki czemu
od roku 2011 posiadamy największą liczbę
samodzielnych pracowników naukowych
wśród wydziałów na naszym uniwersytecie.
W tym sensie na pewno jesteśmy mocni,
widać to też w uznaniu, jakie mamy w kraju i za granicą. Obserwuję to dość długo,
gdyż w poprzedniej kadencji byłem prodziekanem do spraw nauki. Prezentujemy
się na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, zdobywając nagrody
i wyróżnienia, w zasadzie w każdej dziedzinie nauki, którą reprezentujemy.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego docenia Pański wydział,
stąd dotacje na naukę…
Tak, w rankingu ministerialnym, który decyduje o wysokości przyznawanych
środków, jesteśmy w najlepszej kategorii A. W tamtym roku mieliśmy największą
liczbę zamkniętych doktoratów na uczelni.
To wiąże się z kolejnymi środkami statutowymi dla młodych naukowców, a rozwój
przyszłej silnej kadry jest priorytetem nie
tylko na poziomie zakładów i katedr, ale

przede wszystkim na poziomie władz dziekańskich. Promocja młodych ludzi, którzy
mają kontakty, dobrze publikują, jeżdżą za
granicę na stypendia, kształcą się, wracają do nas i tutaj kierują pracami badawczymi – jest niezmiernie ważna. Te dotacje statutowe nie pokrywają wszystkich kosztów,
dlatego pewną ideą zarówno władz dziekańskich, jak i wszystkich naukowców jest
pozyskiwanie grantów, zarówno tak zwanych celowych, jak i tworzenie własnych.
Ważna jest też tutaj kwestia studentów, szczególnie w okresie niżu demograficznego. W tym roku na przykład na
stomatologię było aż dwudziestu kandydatów na jedno miejsce. Pozostawiam to
bez komentarza.
Poza tym posiadanie odpowiedniej
liczby studentów pozwala utrzymać etaty w miejscu pracy, tworzy też oczywiście
wartość dodaną. Bo każdy, kto kończy naszą uczelnię, idąc w świat, mówi: jestem
absolwentem poznańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. To byłaby także część budowania
tożsamości, o której mówiłem na początku.
Jak Pani być może wie, obecna ustawa
o szkolnictwie wyższym narzuca nam konieczność monitorowania karier naszych
studentów przez pięć lat. Dlatego związek z uczelnią będzie konieczny, a z drugiej strony pozwoli nam zobaczyć, jak się

największą wartością, jaką można w dzisiejszych czasach oferować ludziom, którymi się zawiaduje.
A gdybyśmy tak pomyśleli o historii wydziału… Co było
najtrudniejsze?
Myślę, że samo powstanie. Proszę sobie wyobrazić, że w którymś momencie
część profesorów musiała zdecydować,
że przechodzi na wydział, który w swojej
nazwie ma słowo drugi. Drugi – to już nie
pierwszy. Ci, którzy podjęli tę trudną decyzję, chyba przewidzieli, że z powodu dużej
liczby samodzielnych pracowników naukowych i wszystkich członków wydziału
nie będzie można nim sprawnie zarządzać.
Bo proszę sobie wyobrazić ponad dwustu członków rady, podejmowanie decyzji
wymagających kworum na poziomie stu
profesorów. Jest to dość trudne. W związku z tym zawsze pada pytanie o masę krytyczną, o to, w którym momencie można
sprawnie zarządzać. Wracając do Pani pytania. Wydaje mi się, że najważniejsze było to,
co ci wszyscy założyciele i ówczesny rektor
widzieli w kontekście chociażby dzisiejszego dwudziestolecia.
Podziela Pan opinię, że jednym z ważniejszych posunięć było położenie dużego nacisku na język obcy?
To jest fantastyczna rzecz. Muszę powiedzieć, że tu znowu chapeau bas przed
wizjonerstwem moich poprzedników. Dzięki wdrożeniu programów anglojęzycznych
otworzyliśmy się na świat i staliśmy nowoczesnym, europejskim uniwersytetem.
Proszę pamiętać, że z perspektywy dwudziestu lat nie było to takie proste. Teraz wydaje nam się, że komputery,
smartphony są rzeczą zupełnie normalną.
Wówczas zarówno kontakt, nabór, hospitality, czyli ten pobyt, mieszkania, akademiki, zapewnienie standardów nauczania,
podręczników – to wszystko było potężnym przedsięwzięciem. Obecnie skupiamy się bardziej na doskonaleniu samego
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ludzie rozwijają, jak wygląda ich kariera. Być może będzie to kolejny argument,
aby studiować w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II.
Kliniki w ramach Pańskiego
wydziału mieszczą się w ośmiu szpitalach, posiadają 2224 łóżka szpitalne
i wykonują wysoko wyspecjalizowane
świadczenia medyczne, bardzo ważne
dla północno-zachodniej Polski. W 2011
roku wykonaliście ponad 155 tysięcy
hospitalizacji. Czy wydział nie powinien
mieć własnego szpitala?
Kierunki na tym konkretnym wydziale są z różnych specjalności, więc szpitale
raczej powinny być wieloprofilowe. Występuje tu problem zazębiania się wielu specjalizacji i wzajemnych usług; nie
dzielimy klinik na zasadzie: wydział I, wydział II. W szpitalu jesteśmy po to, żeby leczyć, i nikt o to nie pyta. Niemniej porusza tu Pani bardzo newralgiczną sprawę,
jaką jest przyszłość szpitali klinicznych
w ogóle. Wiem, że toczą się rozmowy na
temat ich finansowania. Ostatnio odbyła
się w Poznaniu konferencja rektorów wyższych uczelni medycznych pod patronatem naszego rektora, gdzie między innymi dyskutowano na temat przyszłości
tych szpitali.
Co jest dla Pana największym
wyzwaniem?
W obecnej kadencji 2012–2016 jest to
pozyskiwanie środków na tworzenie nauki,
prowadzenie badań, a tym samym utrzymanie zatrudnienia – a nie muszę przekonywać, że czasy są trudne. Poza tym
trzeba stymulować ludzi do pracy naukowej, do dobrych publikacji, a to wszystko
wiąże się z tym, że dziekan w dzisiejszych
czasach to raczej menedżer niż funkcja reprezentacyjna. Osobiście w ten sposób
postrzegam dziekaństwo i do takiego modelu będę dążył. Myślę, że sprawne zarządzanie, powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwem pracownikom, jest chyba

Wydział Lekarski II Uniwersytetu
Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu został
utworzony na mocy uchwały Senatu
Uczelni z 25 lutego 1992 roku jako
Wydział Medyczny. 11 marca 1992
roku nazwa ta została zastąpiona
nazwą obecną. Zgodnie z wnioskiem
ówczesnego rektora, prof. dr. hab.
Antoniego Pruszewicza, na nowo
utworzony wydział przeniesiono
Oddział Stomatologii oraz utworzono
dwa nowe oddziały: Oddział
Kształcenia Podyplomowego i Oddział
Kształcenia w Języku Angielskim.
Zgodnie z postanowieniem Senatu
rektor powołał komisarycznie
na dziekana wydziału prof. dr.
hab. Macieja Gembickiego. Na
siedzibę obrano Collegium Wrzoska
przy ul. Dąbrowskiego 79.
W 2000 roku, dzięki
wieloletnim wysiłkom władz
uczelni i wydatnej pomocy
wielkopolskich parlamentarzystów,
rozpoczęto budowę nowych
pomieszczeń do nauczania
przedklinicznych i klinicznych
dyscyplin stomatologicznych. Nowe
Centrum Klinik Stomatologicznych
zostało oddane do użytku w 2004
roku, a w październiku 2005 roku
przeniósł się tu dziekanat.
Największym wyzwaniem
w działalności wydziału było
zorganizowanie, wprowadzenie
i doskonalenie nauczania medycyny
w języku angielskim. Powołany do
realizacji tego ambitnego zadania
Oddział Kształcenia w Języku
Angielskim rozpoczął swą działalność
we wrześniu 1993 roku, kiedy
to pierwsza grupa studentów
amerykańskich zaczęła studia
w programie czteroletnim. Dwa
lata później władze uczelni podjęły
decyzję o przyjęciu pierwszej grupy
studentów na sześcioletni program
medycyny w języku angielskim,
odpowiadający programowi
polskiemu, a przeznaczony dla
kandydatów z ukończoną szkołą
średnią. W roku akademickim
2001/2002 rozpoczęto nauczanie
stomatologii w języku angielskim.
Dziewiętnaście lat temu na
wydziale rozpoczęto nauczanie
z 16-osobową grupą studentów,
a obecnie, w roku akademickim
2012/2013, we wszystkich trzech
programach anglojęzycznych, tzn.
cztero – i sześcioletnim programie
medycyny oraz pięcioletnim programie
stomatologii, studiuje 783 studentów,
głównie ze Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Norwegii i Tajwanu.
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procesu kształcenia, bo chcemy być
jeszcze lepsi. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak dużego sukcesu programu anglojęzycznego.
A czy wie Pan, ilu studentów obcojęzycznych ukończyło studia u Państwa?
W tym roku 233 osoby, a w sumie
około 1300.
Czy powstaną jakieś
nowe kierunki?
Tak, śmieję się, że jest to wymuszone przez niewidzialną rękę rynku.
Z jednej strony jest to zawsze niesamowita trudność i w wielu wypadkach
pasja przemawiająca za powstaniem
takich kierunków jak optometria –
z profesorem Miśkowiakiem na czele,
bądź w przyszłym roku protetyka słuchu profesora Kubisza, a z drugiej – paradoksalna łatwość otwierania kierunków przy takiej bazie, jaką mamy.
Niemniej zarówno dzięki otwarciu,
jak i być może zamknięciu niektórych

dostać. Jest to jedno z największych
tego typu centrów w Europie, jeśli nie
na świecie. Plany wykorzystania Centrum powodują, że jest ono oblegane
na kilka lat do przodu. Jesteśmy orędownikami tego pomysłu i można tylko pogratulować profesorowi Jurdze.
To jest kolejne spełnienie czegoś, co
nazywamy wizją.
Pytanie nieco inne. Jaką
książkę czytał Pan ostatnio?
„Grę anioła” Carlosa Ruiza Zafóna. W książce tej znalazłem zdanie,
że sukces nauczyciela jest w rękach
ucznia, nie odwrotnie, i ten cytat sobie zapamiętałem.
A w kinie był Pan ostatnio…
…trzy dni temu.
O, proszę, na czym?
Obejrzałem film „Mój rower” –
moim zdaniem jeden z lepszych, jakie
ostatnio widziałem. Nikt do nikogo
nie strzelał, film miał jakieś przesłanie.
Polecam.

Na Wydziale Lekarskim II studenci kształcą się
w następujących kierunkach: lekarsko-dentystycznym, dietetyce, biotechnologii, higienie dentystycznej, technikach dentystycznych i od tego
roku na nowym kierunku optometria. W przyszłym roku zostanie otwarty kierunek protetyka
słuchu – studia drugiego stopnia.
Na wydziale pracują 682 osoby: 84 profesorów,
184 adiunktów, 133 asystentów, 58 starszych wykładowców, 13 wykładowców. Resztę zatrudnionych stanowią pracownicy naukowo-techniczni,
administracji i obsługi. Wydział może poszczycić
się ponad 2100 absolwentami, kierunek lekarsko-dentystyczny ukończyło ponad 1700 osób.
Wydział Lekarski II posiada najwyższą kategorię
naukową, co jest wielkim sukcesem i najlepiej
świadczy o jego dorobku.
Pracujące w ramach Wydziału Lekarskiego II
katedry i kliniki mieszczą się w ośmiu szpitalach. Są to:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego,
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego,
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny,
O
 rtopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi,
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera,
Wielospecjalistyczny Szpital Kliniczny,
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia,
S zpital im. Franciszka Raszei,
N
 ZOZ Centrum Medyczne HCP.
Władze dziekańskie w latach 1992–2012:
1
 992–1993 – prof. zw. dr hab. med. Maciej
Gembicki,
1
 993–1999 – prof. AM. dr hab. Bogdan
Miśkowiak,
1
 999–2005 – prof. AM. dr hab. Honorata
Limanowska-Shaw,
2
 005–2012 – prof. AM. dr hab. Andrzej Tykarski.

kierunków możemy się doskonalić
i dostosowywać do stale zmieniających się warunków, a to jest w pewien
sposób zabezpieczenie na trudne czasy. Myślimy także o otwarciu studiów
w języku niemieckim.
Byli Państwo jednym ze
współpartnerów projektu Centrum
NanoBioMedycznego na UAM. Czy
w związku z tym mają Państwo jakieś plany?
Plany i zapotrzebowanie są tak
duże, że jednak trudno jest tam się
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Co Pan robi, jeśli Pan nie
czyta i nie chodzi do kina?
Przede wszystkim dużo pracuję – wstaję przed szóstą, operuję, później dziekanat, później znowu operuję,
przyjmuję – jestem lekarzem, dziekanem się bywa. Później staram się coś
pisać, bo obowiązki dziekana zajmują
mi dużo czasu. W wolnym czasie biegam, czytam, słucham muzyki (polecam Lanę Del Rey), podróżuję.
Fot. z lotu ptaka – Kazimierz Fryś,
pozostałe – Mirosław Baryga

Na kadencję 2012–2016 piątym w historii wydziału dziekanem został wybrany prof. dr hab.
Zbigniew Krasiński.
20 grudnia br. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym odbędzie się uroczysta sesja poświęcona 20-leciu Wydziału Lekarskiego II. W programie
sesji są między innymi wystąpienia na temat historii i przyszłości wydziału, a także wręczenie statuetek „Komedy 2012” osobom zasłużonym dla
powstania i rozwoju wydziału.
Z okazji jubileuszu wydano bogato ilustrowany
„Album 20-lecia Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu”. Zapraszamy do wspomnień.

z a k i e m

Pieniądze z Unii do podziału
Trwają negocjacje w sprawie podziału
funduszy europejskich w wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.
Zgodnie z krajową polityką rozwoju oraz
unijną strategią Europa 2020 samorządy
otrzymają do dyspozycji więcej środków
niż obecnie. Polska może najprawdopodobniej liczyć na mniej więcej 80 miliardów
euro z unijnej polityki spójności.
Ze względu na kryzys obecne negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) są prowadzone w trudnych
warunkach. Ponieważ następna perspektywa finansowa zaczyna się już w styczniu 2014 roku, porozumienie w sprawie
całego budżetu powinno zostać osiągnięte do końca tego roku. Warszawa domaga

się większego budżetu od UE. Nie jest to
cel sam w sobie, lecz sposób na wyciągnięcie Europy z kryzysu, przy wykorzystaniu
wartości dodanej unijnych polityk. Janusz
Lewandowski, unijny komisarz ds. budżetu, tak tłumaczył niedawno w rozmowie
z EurActiv, w jaki sposób jedno euro zainwestowane na poziomie UE może wygenerować nawet 14 euro: – Zawdzięczamy
to dwóm elementom. Po pierwsze, odkąd
budżet UE jest postrzegany jako najbardziej wiarygodny, prywatni inwestorzy są
bardziej skłonni do lokowania pieniędzy
w projekty współfinansowane przez UE.
Po drugie, paneuropejski punkt widzenia
pomaga osiągnąć efekt skali, przy jednoczesnym unikaniu powielania pracy. 

 arlament Europejski o oszczędzaniu
P
energii
Przyjęta przez Parlament Europejski
nowa dyrektywa w sprawie efektywności
energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED) wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią. Mają one polegać
między innymi na modernizacji budynków administracji publicznej, lepszym gospodarowaniu energią przez jej dystrybutorów i dostawców oraz na obowiązkowych
audytach energetycznych dla dużych firm.
Zmniejszenie zużycia energii o 20 procent,
jak podkreśla Parlament Europejski, pomogłoby zaoszczędzić 50 miliardów euro
rocznie. Dla porównania – wartość importu energii do Unii Europejskiej wynosi rocznie 400 miliardów euro. Dla konsumentów
może to jednak oznaczać większe koszty – jak ostrzega europejska organizacja
konsumentów.

Monique Goyens, dyrektor europejskiej organizacji konsumentów BEUC, uważa, że jest oczywiste, iż firmy energetyczne obarczą tymi kosztami konsumentów.
Obecne prawo daje sektorowi energetycznemu wolną rękę w dokonywaniu oszczędności w sposób dla niego najdogodniejszy.
Aby konsumenci też mogli mieć z tego jakieś pożytki, oszczędności powinny być dokonywane w sposób transparentny i dotyczyć przede wszystkim kosztów.
Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po
jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a kraje członkowskie będą miały
18 miesięcy na jej wdrożenie. Obowiązek
audytów energetycznych wprowadzony
zostanie począwszy od trzeciego roku obowiązywania zapisów dyrektywy.


Jednolity rynek dwadzieścia lat później
W tym roku jednolity rynek obchodzi
swoje 20. urodziny. W tym czasie rozrósł
się on do ponad 500 milionów konsumentów. Jednak różnica między oczekiwaniami
obywateli a rzeczywistością nadal istnieje.
Komisja ds. Rynku Wewnętrznego przyjęła
sprawozdanie zobowiązujące państwa Unii
do rozwiązania problemów, z jakimi borykają się obywatele i przedsiębiorcy jednolitego rynku.
Wśród głównych problemów znajdują
się takie rzeczy jak: uznawanie kwalifikacji

zawodowych, skomplikowane procedury
socjalne, dyskryminacja obcokrajowców
poszukujących pracy, bariery podatkowe
dla pracowników i pracodawców, kosztowny i uciążliwy proces rejestracji samochodów w państwach członkowskich oraz
utrudnienia dla przedsiębiorców mające na
celu zniechęcenie ich do zakładania firm
i brania udziału w przetargach na terenie
innych państw Unii.


zygzakiem

z y g

Dajmy młodym szansę!
Komisja Europejska zaproponowała danie pieniędzy, które mają pomóc państwom członkowskim w walce z bezrobociem i wykluczeniem społecznym osób
młodych, osiągającym niemożliwą do zaakceptowania
skalę. Środki te miałyby być przeznaczone na zatrudnianie, kształcenie i szkolenia.
– Wysoki poziom bezrobocia osób młodych ma dramatyczne konsekwencje dla naszej gospodarki, naszych
społeczeństw i przede wszystkim dla samych młodych
ludzi. Dlatego też musimy teraz inwestować w młodych
Europejczyków – powiedział europejski komisarz do
spraw zatrudnienia, spraw społecznych i wykluczenia
społecznego Laszlo Andor. – Proponowany pakiet pomocy państwom członkowskim zapewnia młodym ludziom łatwiejsze przejście do zatrudnienia. Niepodjęcie
żadnych kroków miałoby katastrofalne skutki – dodał.
Zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego komisyjny pakiet na rzecz zatrudnienia
młodzieży obejmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady
w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży. Gwarancja ta ma zapewnić wszystkim młodym ludziom do lat
25 otrzymanie dobrej jakości oferty zatrudnienia, możliwości dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub
praktyk zawodowych w ciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki lub od utraty pracy.

 iedziba Parlamentu
S
Europejskiego tylko
w Brukseli?
W ramach poszukiwania oszczędności w Parlamencie Europejskim podjęto ponadpartyjną
kampanię na rzecz zmian organizacyjnych, w tym
ograniczenia liczby siedzib unijnego zgromadzenia: z trzech w Strasburgu, Brukseli oraz Luksemburgu – do jednej.
W skład komitetu „Jedna Siedziba” weszło 16
europosłów z 10 krajów Unii Europejskiej, w tym
dwoje Polaków: Lidia Geringer de Oedenberg (SLD/
S&D) i Krzysztof Lisek (PO/EPL).
– Nasz apel to walka z kosztownym absurdem –
wyjaśnia Krzysztof Lisek.
Roczny koszt utrzymania dodatkowych siedzib
PE to 180–200 milionów euro rocznie. Szacuje się,
że w ciągu siedmiu lat będzie to wydatek sięgający
1,2 miliarda euro, bo w związku z wiążącymi zapisami traktatowymi europosłowie wraz z pracownikami muszą podróżować do Strasburga co miesiąc
na cztery dni.
Pracują w Strasburgu, gdzie mieści się główna siedziba PE i odbywają się sesje plenarne, oraz
w Brukseli, gdzie obradują komisje i mają miejsce
minisesje. W Luksemburgu urzęduje natomiast sekretariat generalny, biblioteka i zaplecza techniczne PE. 
O-MAZ
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Piotr Andrusieczko

Ukraina pomiędzy
wyborami
Dwa tygodnie zajęło Centralnej Komisji Wyborczej na
Ukrainie opublikowanie ostatecznych rezultatów wyborów parlamentarnych, które odbyły się 28 października.
Pierwsze komentarze międzynarodowych obserwatorów
po wyborach były utrzymane w umiarkowanym tonie.
Widoczny jest regres w płaszczyźnie
demokracji, ale jednocześnie nie zaobserwowano systematycznych prób fałszowania wyników. Sytuacja zmieniła się diametralnie parę dni po wyborach, kiedy
okazało się, że nie można ustanowić wyników wyborów w części okręgów. Można było za to zaobserwować znikających
przewodniczących komisji, oddziały zbrojne milicji Berkut wynoszące protokoły, niszczenie kart do głosowania, jednym słowem
–fałszerstwa. Tym samym wcześniejsze
prognozy dotyczące oceny ukraińskiego
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systemu politycznego i ukraińskiej władzy
znalazły swe potwierdzenie.

Wybory po ukraińsku
Tak naprawdę decydujący wpływ na
wynik wyborów miał nie dzień głosowania, lecz to, co działo się znacznie wcześniej.
Podwaliny pod skandale, które wyniknęły
w części okręgów wyborczych, zostały założone w nowej ordynacji wprowadzającej mieszany system wyborczy – połowa
z czterystu pięćdziesięciu deputowanych

Rady Najwyższej Ukrainy miała być wybierana z list partyjnych, a połowa w okręgach
jednomandatowych. Ostatnie tego typu
wybory na Ukrainie odbyły się w 2002 roku
i ich doświadczenie pokazywało, że największych problemów należy się spodziewać właśnie w okręgach jednomandatowych. W większości z nich, obok realnych
kandydatów, pojawili się liczni kandydaci
tak zwani techniczni, których zadaniem
było odbieranie głosów, oczernianie oponentów, a przede wszystkim wprowadzenie swoich członków do komisji wyborczych. Otóż według ordynacji każda partia,
która zarejestrowała chociaż jednego kandydata na deputowanego, miała prawo
do wystawienia kandydatów na członków komisji wyborczych we wszystkich
okręgach. Dlatego w komisjach byli reprezentowani przedstawiciele egzotycznych
ugrupowań, jak Partia Anarchistów czy

Tymoszenko, wybory i UE
Zresztą sama ukraińska władza od początku znajdowała się w swoistym politycznym szpagacie.
Z jednej strony partii władzy postawiono zadanie osiągnięcia
maksymalnego wyniku, z drugiej zaś – uzyskania międzynarodowej legitymizacji wyborów.
Pamiętajmy, że Kijów wciąż oficjalnie deklaruje europejski wybór. W grudniu ubiegłego roku
na szczycie Ukraina – UE przyjęto tekst umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE, która została
później parafowana. Nie doszło
jednak do jej podpisania, bo na
przeszkodzie stanęła sytuacja
związana z przestrzeganiem zasad demokracji. Chodzi przede
wszystkim o uwięzienie byłej
premier i lidera opozycji Julii Tymoszenko, ale również jej politycznego sojusznika i byłego ministra spraw wewnętrznych Jurija
Łucenki. Oboje zostali skazani na wyroki
więzienia za przekroczenie swoich uprawnień. Tymoszenko podpisała umowę gazową z Rosją, kupując gaz za zawyżoną cenę,
a Łucenko miał dopuścić się podwyższenia
emerytury swojemu kierowcy i przeprowadzenia uroczystości z okazji Dnia Milicji wbrew ogłoszonym oszczędnościom.
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Partia Morska. Odpowiednie sformułowanie komisji w części okręgów umożliwiało
manipulację.
Do tego partia władzy mogła tradycyjnie liczyć na ogromną maszynę o nazwie
czynnik administracyjny. Otóż kandydaci
Partii Regionów byli preferencyjnie traktowani podczas kampanii – otrzymywali poparcie miejscowej władzy. Prowadzili
często agitację za pieniądze z budżetu, oddając do użytku wyremontowane fragmenty dróg, szkoły, przekazując sprzęt medyczny, place zabaw itd. Po stronie kandydatów
Partii Regionów stał system sądowniczy.
Skargi wyborcze kandydatów opozycji nie
miały w praktyce szans na pozytywne rozpatrzenie. Z drugiej strony sama opozycja
w niektórych okręgach przegrała na własne życzenie, a przynajmniej nie starała się
wykorzystać wszystkich możliwości. Jeden
z ideowych opozycjonistów, Ołeś Donij,
mówił wprost, że niektóre okręgi opozycja
sprzedała. W każdym razie masowe fałszerstwa w dniu wyborów nie były potrzebne.
Nie oznacza to jednak, że gdzieniegdzie
nie „korygowano” rezultatów. Najbardziej
problematyczne okazały się tak zwane komisje specjalne, czyli areszty śledcze, więzienia i szpitale.

Europejscy politycy uzależnili proces dal- wcześniej dojdzie do załamania reżymu
szej integracji Ukrainy z Unią od uwol- albo rewolucji.
nienia opozycyjnych polityków. Krytyka
Trudno w sposób racjonalny wyjaśnić
międzynarodowa dotyczy adekwatności zachowanie ukraińskich władz. Wydaje się,
wyroków do zarzutów i przede wszystkim że więcej mógłby powiedzieć w tej kwewybiórczości ukraińskiego sytemu sądo- stii psycholog. Doszło do patowej sytuacji
wego. W tym samym czasie, kiedy sądzo- w relacjach między Kijowem a Brukselą.
no opozycyjnych polityków, na rozbudo- Z jednej strony osiągnięto wiele w kwestii
wę rezydencji prezydenta i jego obsługę europejskiej integracji Ukrainy, a z drugiej
wydawano dziesiątki milionów euro. Pow- – nie można wykonać ostatniego kroku, któszechnie opisywane były przypadki działań ry przypieczętowałby ukraińsko-europejprzedstawicieli władzy mających znamio- skie zbliżenie.
na korupcji, a jednak nie zostały wszczęte
W tej sytuacji wybory na Ukrainie miaprzeciwko nim sprawy karne.
ły być swoistym papierkiem lakmusowym,
Nieoficjalnie mówiło się, że sam prezy- pokazującym, że mimo problemów nie dodent Janukowycz jeszcze rok temu obie- szło do dalszego pogorszenia stanu democywał europejskim politykom rozwiąza- kracji. Sam prezydent Janukowycz zapewnie sprawy Tymoszenko. Szybko okazało niał, że relacje między Ukrainą a UE zmienią
się po wyborach. Trudno jednak mówić o zmianie na lepsze.
Wszystko wskazuje na to, że
w tym roku nie odbędzie się tradycyjny szczyt Ukraina – UE. Co w takim
razie z dalszym dialogiem i umową
stowarzyszeniową? Część ekspertów i polityków europejskich obawia
się, że blokowanie „europejskiej perspektywy” dla Ukrainy spowoduje, że
ta obierze wariant integracji z Rosją.
Niektórzy z europejskich parlamentarzystów, na przykład Paweł Zalewski, uważają, że UE nie może sobie
pozwolić na „utratę” Ukrainy. A podpisanie umowy stowarzyszeniowej
może stymulować ten kraj do radykalnych zmian.
„Unia Europejska powinna określić konkretne postulaty odnośnie do
Ukrainy w formie konkretnego dokumentu” – wskazują w niedawno opublikowanym w „The EUobserver” artysię jednak, że obecna ukraińska władza kule profesor Uniwersytetu Europejskiego
nie zamierza wypuszczać na wolność li- Viadrina Ołena Sołonenko i niemiecki poderów opozycji. Dzisiaj można raczej przy- litolog Andreas Umland. Zdaniem autojąć, że wcześniejsze wyjście na wolność rów obecnie obserwuje się zbyt wiele głoTymoszenko odbędzie się jedynie w sy- sów płynących z Europy i brakuje jednego
tuacji zmiany władzy. Tyle że najbliższy konsekwentnego stanowiska. „Oświadtermin to 2015 rok, w którym zaplano- czenie ma być opublikowane i zaprezenwane są wybory prezydenckie. Chyba że towane w formie apelu do społeczeństwa
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ukraińskiego, jak i do elity politycznej” –
piszą Sołonenko i Umland. Jednocześnie Unia Europejska powinna rozmawiać
z tymi osobami na Ukrainie, które wpływają bezpośrednio na podejmowanie decyzji.
Aktywna współpraca powinna ich zdaniem
objąć również niektórych z tak zwanych
oligarchów, tych, których działalność nie
budzi zbyt wielkich kontrowersji. Tylko czy
tacy są?

Oligarchowie jako przodownicy
integracji europejskiej?
O proeuropejskości ukraińskich oligarchów mówi się już od jakiegoś czasu.
Ich obawa przed integracją z Rosją i napływem rosyjskiego kapitału ma przemawiać za taką tezą. Wydaje się jednak, że
jest to zbyt uproszczony pogląd. Owszem,
ukraińscy oligarchowie integrują się z europejską przestrzenią ekonomiczną, traktując ją jako perspektywiczny rynek zbytu
dla swojej produkcji i obszar do bezpiecznych inwestycji. Najbogatszy Ukrainiec, Rinat Achmetow, ze swoim holdingiem SKM
jest właścicielem dwudziestu pięciu firm
zarejestrowanych w różnych krajach europejskich. Niewiele mniej posiada Dmitrij Firtasz, właściciel Group DF, który kontroluje kompanie w Szwajcarii, Włoszech,
Niemczech, Estonii, Austrii i na Węgrzech.
Jeśli chodzi o liczbę zagranicznych przedsiębiorstw, to na pierwszy plan wysuwa się grupa Privat, kontrolowana przez
dniepropietrowskich oligarchów Ihora
Kołomojskiego i Hennadija Boholiubowa. Posiadają oni dziewięćdziesiąt siedem firm rozmieszczonych w całej Europie. Do innych właścicieli zagranicznych
przedsiębiorstw należą Wiktor Pinczuk
(zięć byłego prezydenta Leonida Kuczmy)
i Konstantyn Żewaho, który był jedynym
oligarchą startującym w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę czynnik ekonomiczny, to oczywiście ukraińscy oligarchowie
chcą się z Europą integrować. Czy jednak
za tym idzie rozumienie tak zwanych europejskich wartości? Oczywiście, że nie!
Ukraińscy oligarchowie są dziedzictwem
systemu stworzonego przez prezydenta
Kuczmę w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wielki biznes zaczął
odgrywać coraz istotniejszą rolę w polityce. System oligarchiczny nie został złamany po tak zwanej pomarańczowej rewolucji, a raczej okrzepł i uległ pewnym
transformacjom. Co prawda na wyborach
w październiku, oprócz wspomnianego
Żewaho, nikt więcej z oligarchów nie startował, to jednak popierani przez nich kandydaci znajdą się w nowym parlamencie.
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Plotkuje się, że ukraińscy możnowładcy
wspierali finansowo kampanię wyborczą
nie tylko rządzącej Partii Regionów, lecz
także nacjonalistycznej Swobody i partii
Udar Witalija Kłyczki.
Wydaje się, że bardziej niż Rosją ukraińscy oligarchowie są zaniepokojeni rosnącymi wpływami tzw.
Rodziny – nowego
klanu związanego
z prezydentem Janukowyczem i jego
synami, który to
kontroluje struktury siłowe i rozszerza swoje wpływy
ekonomiczne kosztem dotychczasowych graczy. Tym
samym niektórzy
eksperci twierdzą,
że zmiana władzy
będzie możliwa
dzięki buntowi samych oligarchów
przeciw obecnemu
prezydentowi.
Na razie jednak ukraińscy bogacze integrują z Europą swoje rodziny. Ich dzieci uczęszczają
do najdroższych, elitarnych szkół w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, a Londyn stał się
ulubionym miejscem zamieszkania poza
graniami Ukrainy. Ukraińscy oligarchowie
biją rekordy, jeśli chodzi o zakupy nieruchomości w stolicy Albionu. Rinat Achmetow stał sie właścicielem najdroższych
apartamentów, zakupionych za 220 miliony dolarów. Boholiubow z kolei kupił budynek w stylu wiktoriańskim za 277 milionów dolarów.

Co dalej?
Wielkie pieniądze granic nie znają, na
Ukrainie jednak wciąż potrzebują tak zwanej kryszy (dachu) politycznej. A na razie
władza jest w rękach prezydenta Janukowycza. Do pełni szczęścia prezydent potrzebował jedynie całkowicie podporządkowanego parlamentu. To się jednak nie udało.
Ukraińskie wybory parlamentarne
wygrała Partia Regionów, zdobywając
30 procent poparcia. Na drugim miejscu,
z 25 procentami, znalazła się opozycyjna Batkiwszczyna. Największą jednak niespodziankę przyniosły rezultaty kolejnych
ugrupowań. Nowa partia Udar słynnego
boksera Witalija Kłyczki uzyskała niemal
14 procent, a nacjonalistyczna Swoboda – ponad 10 procent. Ponad 13 procent
głosów oddano na Komunistyczną Partię
Ukrainy, której prognozowano śmierć polityczną jeszcze kilka lat temu.

Tym samym w części partyjnej wygrała
opozycja, o układzie sił w Radzie zadecydują jednak ostatecznie deputowani wybrani
w okręgach jednomandatowych. Tym samym to Partia Regionów będzie formułowała większość w parlamencie, dla której
potrzeba minimum dwustu dwudziestu

sześciu mandatów. Regiony posiadają stu
osiemdziesięciu pięciu deputowanych, ale
według nieoficjalnych szacunków do utworzenia większości brakuje im trzech mandatów. Resztę brakujących miejsc uzupełnili
tak zwani deputowanymi niezależnymi. Pozyskanie trzech z innych partii (czytaj: kupienie) wydaje się tylko kwestią czasu. A w razie
problemów w obwodzie są zawsze komuniści. Mimo to partii władzy nie udało się na
tych wyborach osiągnąć celu maksimum,
jakim było uzyskanie większości konstytucyjnej. Nie jest sekretem, że w administracji
prezydenta rozważano projekt zmieniający sposób wybierania prezydenta. Wybory
w parlamencie byłyby dla Wiktora Janukowycza bezpieczniejsze.
To nie koniec problemów partii władzy.
Tworzona obecnie większość raczej nie będzie stabilna, w rzeczywistości każde głosowanie może wymagać osobnych negocjacji. Wiele oczywiście będzie zależało od
opozycji – na ile uda jej się utrzymać deklarowaną jedność. Problemy mogą się pojawić w momencie zbliżania się daty wyborów prezydenckich. Jak mówią jednak na
Ukrainie, do wyborów (kolejnych) trzeba
dożyć. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu odbędzie się w grudniu. Co będzie dalej – zobaczymy. 
Piotr Andrusieczko – adiunkt w Akademii
Pomorskiej, redaktor naczelny „Ukraińskiego Żurnału”, stały współpracownik „Nowej
Europy Wschodniej”, specjalizuje się w tematyce ukraińskiej.
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Marek Zaradniak

I Am an Elvis Fan
A Collection of Elvis Songs Chosen
by the Fans
W maju tego roku przez
dwanaście dni fani Elvisa Presleya, zachęceni przez Legacy Recordings i Elvis Presley Enterprises, głosowali na stronie internetowej na swoje ulubione utwory.
Do wyboru mieli siedem rożnych
kategorii, od przebojów lat pięćdziesiątych, poprzez szlagiery lat
sześćdziesiątych, muzykę country,
gospel, muzykę filmową, po koncertowe wersje szlagierów Króla
Rock and Rolla. Dwadzieścia jeden utworów znalazło się na tej
niezwykłej kompilacji. Głosowanie wygrał wydany 13 lipca 1956
roku na singlu, a w dwa lata później na longplayu „Elvis Golden
Records” przebój „Don’t Be Cruel”.
Na drugim miejscu znajdziemy
wydany 27 stycznia 1956 roku na singlu i znajdujący się na tym samym albumie
co poprzednia piosenka hit „Heartbreak Hotel”. Na podium znalazł się także utwór
„All Shook Up” wydany na singlu 22 marca 1957 roku i znajdujący się na tym samym
longplayu co dwie poprzednie piosenki. Zestawienie zamyka przebój „If I Can Dream”, który na singlu, jak i na longplayu (Elvis TV Special) ukazał się w listopadzie
roku 1968. Zaiste niezwykłe to zestawienie, świadczące o tym, że wśród fanów Elvisa największą popularnością cieszą się jego najstarsze przeboje.

W tym roku mija ćwierć wieku od momentu ukazania się mającego przełomowe znaczenie
dla Michaela Jacksona albumu
„Bad”. Ogromny sukces tego krążka i towarzyszące mu światowe
tournèe utrwaliły pozycję Króla
Popu na świecie. Był to pierwszy
album, w którym niemal wszystkie utwory napisane były przez
Michaela. Z tej płyty pochodziło
też aż pięć numerów jeden list
przebojów. Oprócz piosenki tytułowej zawierał m.in. takie przeboje jak „Liberian Girl”, „Man in the Mirror” , „Smooth Criminal” czy
„I Just Can’t Stop Loving You”. Po wydaniu płyty zwrot „Who’s Bad”
stał się kulturowym hasłem pokolenia. Z okazji rocznicy ukazał się
zestaw wydawnictw jubileuszowych. Jest wśród nich podwójny
album „Bad 25”. Pierwsza z płyt zawiera zremasterowane wersje
oryginalnych nagrań z płyty „Bad”. Drugi krążek przynosi wcześniej
niepublikowany materiał zarejestrowany w studiu Hayvenhurst.
Znajdziemy tam wczesne nagrania demo piosenek z właściwej
płyty oraz dema utworów, które na płytę nie trafiły, ale powstały
podczas jej nagrania. Ciekawostką mogą być francusko- i hiszpańskojęzyczne wersje przeboju „I Just Can’t Stop Loving You”, a także
remiksy przygotowane przez znanych didżejów oraz producentów.
Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich krążków, i tutaj
można usiąść w fotelu i wspominać.

Sony BMG

Arta Garfunkela znamy przede wszystkim z duetu, który tworzył przez lata
z Paulem Simonem. Wokalista ten śpiewał w duecie również z innymi wykonawcami, a także od lat prowadzi działalność solową. To, co najciekawsze w jego karierze, znajdziemy na tym podwójnym albumie. Pierwszy z krążków otwiera nagrany w 1970 roku w duecie
z Simonem wielki przebój
„Bridge Over Troubled Water”. Są tam także między
innymi nagrany przez ten
duet przebój „Whenever
I May Find Her” i śpiewany w duecie z Jamesem
Taylorem „Crying in The
Rain”, ale także nagrania
solowe, takie jak „Skywriter” czy „Perfect Moment”.
Swoistą ciekawostką jest
coś, o czym może nie
wszyscy pamiętają – wielki hit „What a Wonderful
World” nagrany w trio
z Paulem Simonem i Jamesem Taylorem. Drugi
krążek otwiera przebój
duetu Simon and Garfunkel „Kathy’s Song”, ale
znajdziemy tu także jeden z największych przebojów tego duetu „Sound of Silence” oraz nagrane solo przez Arta Garfunkela takie
szlagiery, jak „Long Way Home”, „I Wonder Why” czy „A Heart in New York”. Wystarczy
włączyć tę płytkę, usiąść wygodnie w fotelu i powspominać dawne dobre czasy.

Michael Jackson
Bad 25

Krzysztof Krawczyk
Polski songbook vol.1:
Dlaczego dziś nikt nie pisze
takich piosenek, vol. 2:
Nasze pokolenie
Moda na nagrywanie
dawnych polskich przebojów trwa. Jeśli jednak Stanisław Soyka czy Grażyna Łobaszewska skoncentrowali
się tylko na utworach jednego wykonawcy (w ich przypadku był to Czesław Niemen,) Krawczyk sięgnął po
piosenki spopularyzowane
przez bardzo różnych wykonawców. Dlatego zastanawia,
co decydowało, że jedne, jak
„Pamiętasz, była jesień” (wielki przebój ze ścieżki dźwiękowej filmu Wojciecha Jerzego
Hasa, w oryginale śpiewany przez Sławę Przybylską),
„Wspomnienie” (Czesław Niemen), „Jej portret” (Bogusław Mec)
czy „Nie płacz Ewka” (Perfect), znalazły się na pierwszym z krążków,
a inne, jak „Sen o Warszawie” (to też Niemen, i to z okresu wcześniejszego niż „Wspomnienie”), „Kiedy byłem małym chłopcem”
(Breakout) czy „Płoną góry, płoną lasy” (Czerwone Gitary) – na drugim. Zaiste jest to dobór trochę przypadkowy, bo „Sen o Warszawie”
jest równie piękny jak „Nie płacz Ewka”. Tym niemniej polecam oba
te krążki, szczególnie kolekcjonerom nowych wersji dawnych przebojów, jak i tym, którzy – tak jak w przypadku poprzednich płyt –
lubią w długie jesienne wieczory usiąść i wspominać.

NO TO POSŁUCHAJCIE

Pomaton EMI

Art Garfunkel
The Singer

muzyka

NO TO POSŁUCHAJCIE
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Prawa człowieka

Na VI Forum Europejskie Wielkopolski, na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, do
Poznania przybyli: podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Jerzy Pomianowski, przedstawiciel Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw
Człowieka w Moskwie Ryszard Komenda. W Forum wziął również udział prof.
Zdzisław Kędzia z Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa UAM
w Poznaniu, specjalista w dziedzinie
prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka. Spotkanie odbyło się w pięknej
auli Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji UAM.
FEW to projekt zapoczątkowany
w 2008 roku, mający stworzyć przestrzeń do wymiany merytorycznych
informacji oraz opinii dotyczących
funkcjonowania Unii Europejskiej i jej poszczególnych
instytucji, a także roli, jaką
może i powinna w niej odegrać Polska. Tym razem tematem spotkania były prawa człowieka w kontekście
Unii Europejskiej.

w Europie. Mamy z jednej strony partnerstwo wschodnie: Białoruś, Ukraina, Gruzja, Mołdawia oraz Azerbejdżan i Armenia, a z drugiej kraje Afryki Północnej oraz
Arabską Wiosnę. Prawdę mówiąc, rewolucja w krajach arabskich i traktat lizboński
wskazały na niewydolność dotychczasowego instrumentarium i podejścia UE do
promocji Deklaracji Praw Człowieka na
świecie; stało się to powodem do zmian
w polityce Unii Europejskiej.
Obecnie prace nad tym tematem
wchodzą w decydującą fazę, stąd
pilna potr zeba
konsultacji społecznych. Niektóre
zmiany udało się
już jednak zrealizować – przykładem
jest chociażby nie-

Przy tej okazji poprosiliśmy europosła Andrzeja
Grzyba o rozmowę.
Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej wzbudziła spore zdziwienie także w samej Unii.
Mając również na uwadze
wybory na Ukrainie, których był Pan obserwatorem
z ramienia Parlamentu Europejskiego,
proszę powiedzieć, jaka będzie postawa Unii, jeśli chodzi o prawa człowieka?
Jaka będzie postawa w świetle okrucieństw Arabskiej Wiosny, a także sytuacji w Afryce?
Nagroda Nobla paradoksalnie nałożyła
na Unię dodatkowe obowiązki. Niektórzy
zastanawiali się, czy to dobrze, że Unia została nagrodzona. Do pewnego momentu
Stany Zjednoczone były promotorem praw
człowieka, teraz państwa stosujące tortury
uważają, że skoro Stany torturują, to i im
wolno. I tu jest zadanie dla UE, żeby pokazać, że jednak nie wolno!
Dzisiaj to Unia przeznacza środki na
pomoc humanitarną, politykę sąsiedztwa
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dawne powołanie Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka, którym został
Stavros Lambrinidis. Konstytuują się już
struktury operacyjne Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED), trochę
wzorowanego na amerykańskim instrumencie finansowym, który wspierał polską „Solidarność”. Chodzi o to, żeby działał
szybciej i umożliwiał udzialanie pomocy ludziom, którzy są obrońcami praw człowieka, na przykład w takich krajach jak Białoruś. Chodzi o to, by można im było pomóc
wtedy, kiedy są w bardzo trudnej sytuacji,
mają problemy finansowe, nie mają pracy, kiedy ich rodzina nie ma pracy. Czasami trzeba wesprzeć całe grupy społeczne,
jak w Syrii, gdzie dzieją się teraz straszne

rzeczy, czy prześladowane są społeczności
mniejszości religijnych. To pokazuje zupełnie nowe podejście.
Europejski Fundusz na rzecz Demokracji to z jednej strony nasza myśl intelektualna, z drugiej – deklaracja ze strony Polski, że dołoży się do tego przedsięwzięcia.
Zaproponowaliśmy również polską ambasadę jako miejsce siedziby takiej fundacji.
Jestem jednym z głównych animatorów prac EED w PE, reprezentuję Grupę
Europejskiej Partii Ludowej w PE w pra-

cach nad tegorocznym
sprawozdaniem do raportu o prawach człowieka, będącego jednocześnie pierwszym
głosem PE w unijnej
debacie na temat strategicznej reformy zewnętrznych polityk UE na rzecz demokracji i praw człowieka.
Reprezentuję także grupę EPP w pracach międzyinstytucjonalnej grupy kontaktowej nad deklaracją dotyczącą przyszłości polityki UE na rzecz demokracji i praw
człowieka.
Zmiany dotykają również kwestii międzynarodowych umów UE, dialogu z krajami trzecimi czy polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
między innymi za prawa człowieka na
świecie. W PE rozpoczęły się prace nad
stanowiskiem do dokumentu w sprawie
przyszłości polityki UE na rzecz społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw, opublikowanego w czasie prezydencji Polski,

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu

polityka

w październiku 2011 roku. Dokument zaNastąpiły pewne
istniał w formie dwóch równolegle przygo- zmiany na Ukrainie. Partowywanych sprawozdań w Komisji Pracy tia Natalii Korolewskiej
(EMPL) i Komisji Prawnej (JURI). Zostałem „Ukraino – naprzód!”, wyteż wyznaczony na opiniodawcę do obu rzuconej przez Julię Tysprawozdań w imieniu Komisji Spraw Za- moszenko z jej szeregów
granicznych (AFET) i Podkomisji Praw Czło- za „nieetyczne zachowawieka (DROI) Parlamentu Europejskiego.
nie” i „współpracę z adW ramach Podkomisji Praw Człowie- ministracją prezydenta”,
ka odbyło się także wysłuchanie publiczne mimo wielkich pieniędzy
w sprawie biznesu i praw człowieka, które- nie przekroczyła progu
go celem jest promowanie interesów spo- wyborczego. Innym udało
łeczeństwa oraz przejrzystego i odpowie- się to bez bogatego portdzialnego zachowania przedsiębiorstw. fela. Sporym zaskoczeWpisało się też w prace Parlamentu Eu- niem było bardzo niskie
ropejskiego nad stanowiskiem w sprawie miejsce partii Kliczki. To jest nowa jakość. zmian, ponieważ jest to cena, jaką płaci się
zmian w polityce UE w zakresie społecznej
Najważniejsze w tym wszystkim jest za politykę stabilnego sąsiedztwa. Mimo
odpowiedzialności biznesu.
docenienie tego, co zostało zrobione do- to wszystkie doświadczenia w budowaA wracając do brze, a skarcenie tego, co źle. Niewątpliwie niu wspólnej polityki są ogromnym osiąPani pytania w czę- istotnym zastrzeżeniem jest liczenie gło- gnięciem Unii Europejskiej jako organizacji.
ś c i d o t y c z ą c e j sów na poziomie wyższym niż te podsta- Unia promuje tezy wyznaczające standarUkrainy, nie da się wowe komisje. Podziękowałbym natomiast dy dotyczące instrumentów sąsiedztwa
budować dobrego tym ludziom, którzy pracowali w tych ko- i współpracy rozwojowej”.
systemu praw czło- misjach. Widziałem ich wysiłek i determiProfesor Zdzisław Kędzia zaakcentowieka bez zmian nację. Komisje miały zamontowane kame- wał natomiast kwestię pewnej stabilizacji
demokratycznych. ry, dzięki czemu można było zobaczyć, czy obywatelstwa europejskiego dzięki Karcie
Nie można uznać wszystko działa sprawnie. W komisjach byli Praw Podstawowych, która buduje jednodanego kraju za przedstawiciele wszystkich partii, którzy znaczny obraz ochrony praw obywatela
respektujący pra- obserwowali działania komisji oraz noto- w Unii Europejskiej. 
wa człowieka, je- wali detal po detalu przebieg głosowania.
A jak Pan
żeli nie ma w nim
stanowisko
prawa do swobod- widzi
nych wyborów, do Rosji?
Rosja też chce być
niesk rępowane go wypowiadania cywilizowanym kramyśli, do zrzesza- jem. Dzisiaj na Forum
nia się w partie po- słyszeliśmy przedstalityczne, do swo- wiciela Biura Wysobody wyznania czy kiego Komisarza ONZ
też do swobody nieskrępowanego prowa- ds. Praw Człowieka,
który pracuje w Rosji,
dzenia działalności gospodarczej.
Jak Pan ocenia wybory na mówiącego o pogarUkrainie?
szającej się tam sytuMoim zdaniem były gorsze niż po- acji. Dla zmian musi
przednie. Były gorsze, dlatego że atmosfera być potencjał samych
przedwyborcza została zepsuta. Najpierw obywateli. Tak jak na
wszystkie partie zgodnie przyjęły nowy Ukrainie jest, tak też
Szopka świąteczna w kościele pw. Chrystusa Króła w Ostrzeszowie, fot. B. Busz
kodeks wyborczy, potem się do niego nie w Rosji. Ludzie chcą
stosowały. Jednym odmówiono rejestracji, i umieją się mobilia liderzy opozycji siedzieli w więzieniach. zować. Czas pokaNiech zbliżające się Święta
Brakowało równowagi w mediach pomię- że, kiedy wydarzenia
Bożego Narodzenia spędzone
dzy partią rządzącą a opozycją. Organiza- przyspieszą.
cja Bezpieczeństwa i Współpracy w swow gronie Najbliższych
im raporcie dopatrzyła się też kupowania
Sytuację skomenprzyniosą wiele radości,
głosów, a także nacisków administracyj- tował dla nas także
nych na pracowników sfery budżetowej. Jerzy Pomianowski,
ciepła i optymizmu,
To jest podstawa do kwestionowania wyni- wiceminister w Minia nowy 2013 rok
ku wyborczego. Julia Tymoszenko wydała sterstwie Spraw Zaoświadczenie poprzez swojego adwokata, granicznych, który
będzie pełen pomyślnych wydarzeń!
że te wybory nie były w pełni wolne i ide- powiedział:
alnie demokratyczne. Podejrzewa fałszer„Niestety, hasła
stwa i przekupstwa.
Arabskiej Wiosny nieAndrzej Grzyb
Wypowiadała się jednak koniecznie doprowaPoseł do Parlamentu Europejskiego
o tym z dużą swobodą…
dzą do daleko idących
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edukacja

Stworzyć warunki
Z prof. Małgorzatą Szumacher-Strabel,
dziekanem Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt UP w Poznaniu, oraz prodziekanami: ds. nauki prof. Krzysztofem Nowakiem
i ds. studiów prof. Dorotą Cieślak rozmawia
Mariola Zdancewicz
Spożywanie produktów żywnościowych, które mają być swego rodzaju rewelacją, na przykład zdrowego mleka
i mięsa, ma sprawiać, że człowiek schudnie i nie będzie chorował na raka. Zaprzeczają Państwo, że będą one modyfikowane
genetycznie. W jaki sposób zatem będzie
trzeba postępować ze zwierzętami, aby
dały nam taką specjalną żywność?
Prof. Małgorzata Szumacher-Strabel: Pyta
Pani o duży projekt o akronimie „Biożywność”,
którego głównym koordynatorem jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, a nasz wydział (Katedra Hodowli
Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej oraz jednostki z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu) jest jednym z wykonawców.
Zagadnienie dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego o zmienionym składzie
dotyczy zwierząt przeżuwających, na przykład krowy, owcy czy kozy, u których można
wpływać na mikroorganizmy żyjące w ich żołądku (żwaczu), między innymi poprzez zmianę komponentów dawki pokarmowej. Dzięki
temu grupy mikroorganizmów produkujących związki biologicznie aktywne, czyli te
o działaniu przeciwrakowym, przeciwmiażdżycowym czy wspomagającym odchudzanie są liczniejsze. Dzieje się tak w wyniku różnych procesów zachodzących w żwaczu, na
przykład biouwodorowania. Związki te powstają również w procesie syntezy de novo
w gruczole mlekowym i w tkankach (mięsie). Powstające w żwaczu związki przechodzą wraz z krwioobiegiem do mleka czy mięsa. Nie ma tu żadnej modyfikacji genetycznej.
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To bardzo ciekawe. Kiedy takie
produkty trafią na rynek?
M.S.S.: Nie będą od razu sprzedawane,
projekt kończy się w 2014 roku. Modulowanie
składu mikroorganizmów jest procesem kosztownym i nie każdego producenta czy hodowcę na to stać, podobnie jak nie ma jeszcze
w naszym kraju wystarczająco licznej grupy
ludzi, która byłaby skłonna zapłacić więcej za
produkty o wzbogaconym w ten sposób składzie. To są badania stricte naukowe, prowadzone nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Chodzi o to, byśmy byli przygotowani, gdy nadejdą takie możliwości.
Prof. Krzysztof Nowak: To, o czym mówi
pani dziekan, to jest właściwie czysta ekologia.
M.S.S.: Związek, który ma działanie antykancerogenne, jest sprzężonym kwasem linolowym, znanym szerzej jako CLA (z angielskiego Conjugated Linoleic Acid), a kupujemy
go w aptekach jako środek odchudzający. Jest
on syntezowany chemicznie w laboratoriach,
a w naturze powstaje we wspomnianym już
żwaczu, gruczole mlekowym czy w tkankach
zwierząt przeżuwających.
Jak wystartowała weterynaria?
K.N.: Jesteśmy w tej chwili po drugim naborze. Studenci są mocno wyselekcjonowani, była duża konkurencja – kilkunastu kandydatów na jedno miejsce. W związku z tym
mamy studentów, z którymi dużo łatwiej się
pracuje. Weterynaria to studia o tyle trudne, że
kształcące do zawodu, który nie dość, że jest
praktyczny, to jeszcze zamknięty. Aby leczyć
zwierzęta, trzeba bowiem ukończyć studia na
kierunku weterynaria i być członkiem Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jest to zawód z przyszłością, jeżeli chodzi o zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, bo obecnie weterynaria jest
głównie w rękach prywatnych. Żeby przygotować studenta – przyszłego lekarza weterynarii – trzeba przekazać mu odpowiednią wiedzę,
tę teoretyczną, podstawową, która jest podbudową do wiedzy praktycznej, czyli klinicznej.

Jesteśmy na to przygotowani. Przedmioty ściśle związane z weterynarią, jak histologia, anatomia, biochemia czy fizjologia, są na naszym
wydziale już od lat. Teraz czeka nas etap wejścia w przedmioty kliniczne. Oczywiście zaczynamy budować kadrę. Odbywa się to na dwa
sposoby: przez pozyskiwanie osób posiadających doktoraty i habilitacje bądź profesury
z zakresu nauk weterynaryjnych, a także przez
kształcenie własnych pracowników, czyli możliwość bronienia prac doktorskich w zakresie
weterynarii na innych wydziałach i jednostkach mających do tego uprawnienia. Obecnie
dwóch naszych pracowników przygotowuje
przewody habilitacyjne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie i Wrocławiu.
Od początku zakładali Państwo
współpracę z poznańskim Uniwersytetem
Medycznym. Jak ona się układa?
K.N.: Planowaliśmy, że będzie to kierunek
realizowany przez dwie jednostki. Prawo wymaga jednak wtedy, aby obie spełniły kryteria do prowadzenia kierunku studiów. Trudno byłoby zmusić UM, żeby zatrudnił sześciu
samodzielnych pracowników posiadających
uprawnienia w zakresie nauk weterynaryjnych. W związku z tym w tej chwili korzystamy
ze współpracy UM bardziej w zakresie merytorycznym, jako że od medycyny ludzkiej do
zwierzęcej jest dość blisko. Nasze koleżanki
i koledzy wykonują wspólne zadania kliniczne,
współpraca jest też pomocna dla przyszłych
medyków, którzy mogą ćwiczyć na zwierzętach, nim zaczną pracować z pacjentem.
Jednym z założeń weterynarii
było powstanie kliniki. Na jakim etapie jest
ten projekt?
K.N.: Nie wszystko możemy jeszcze powiedzieć. W klinice będziemy mieli przede
wszystkim małe zwierzęta. Mamy jednak
świadomość, że w Wielkopolsce jest dużo
zwierząt gospodarskich. Dlatego w naszej
klinice musi być też miejsce dla bydła, owiec
i koni. Te założenia realizowane są dość

w konkursie międzynarodowym. Przy naszej
Chciałabym jeszcze zapytać
o możliwości wyjazdów studentów za gra- specyfice badań nie spełniamy tych kryteriów.
nicę i poszerzenie oferty edukacyjnej o stu- Zaskakuje, czy wręcz przeraża, kwota, którą
przewiduje pani minister – do 500 tysięcy złodia w języku angielskim, co zwiększy ich
tych na dwa lata. Jest to budżet sporego już
możliwości znalezienia pracy.
M.S.S.: Pracujemy z dziekanami nad zwięk- grantu z Narodowego Centrum Nauki, w którym uczestniczy zespół. Pojawia się pytanie, jak
szeniem liczby praktyk dla naszych studentów
grupa studentów poradzi sobie z takim budżew Polsce i za granicą. Mamy duże możliwości
zorganizowania praktyk na przykład w Niem- tem. Jest to pewne nowe doświadczenie i jestem ciekawa podsumowania przez ministerczech i zamierzamy z tego skorzystać. Właśnie
dzisiaj pan prodziekan Jędrzej Jaskowski jest stwo tego projektu.
K.N: Myślę, że problem wynika z tego, że
w Hanowerze i uzgadnia szczegóły współpracy,
adresatem tego konkursu są kierunki kształcew tym praktyk. Jeśli chodzi o studia w języku
angielskim, to pracujemy nad ofertą dla kie- nia, które są ściśle związane z badaniami i rozwojem, czyli kierunki praktyczne, na przykład
runku zootechnika. Zastanawiamy się, czy ma
to być specjalność, czy specjalizacja. Korzysta- robotyka czy informatyka. Wynika to z tego, że
my już z rad i doświadczenia wybitnego spe- w ogóle w polityce naukowej w Polsce mamy
cjalisty, dr. Tomasza Krychowskiego, który jest dwa obszary: badania podstawowe, które rezwiązany z zootechniką i pracował kilkadzie- prezentuje moja instytucja, czyli NCN, oraz
siąt lat we Francji. Prosiliśmy dr. Krychowskie- badania stosowane, które realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pomiędzy tymi
go o analizę naszego kierunku studiów, aby go
zmienić i lepiej dostosować do potrzeb rynku, dwoma biegunami jest ogromny obszar, któnie zapominając jednak o stronie naukowej. rego bolączką jest brak zagospodarowania. My,
w NCN, spotykamy się z zarzutami, że zajmuPrzygotowujemy też ofertę drugiego stopnia
studiów w języku angielskim dla kierunku bio- jemy się tylko badaniami podstawowymi, koledzy w NCBiR – że interesują ich jedynie techlogia. Jest do dla nas bardzo istotne, ponieważ
liczymy na obcojęzycznych kandydatów, mię- nologie, a to, co jest pomiędzy ideą naukową
a wdrożeniem, nie istnieje. Zabrakło tego podzy innymi zza wschodniej granicy i z Chin.
K.N.: Dodałbym jeszcze, że od lat funkcjo- łączenia w reformie nauki.
Państwa kadra znajduje się
nuje na naszej uczelni Erasmus. Taki wyjazd
młodych ludzi za granicę otwiera im możli- w wielu szanowanych gremiach nawości pracy naukowej w innych jednostkach, ukowych. Prosiłabym w związku z tym
a przykład koleżanki, którą zatrudniliśmy trzy o komentarz.
M.S.S.: Bardzo nas to cieszy, nobilituje,
lata temu, pokazuje, że te osoby wracają do Polski ze zdobytymi tam umiejętnościami i wiedzą. motywuje i zobowiązuje do dalszej intensywnej pracy. Nasi profesorowie są między innyNiektórzy mówią, że my kształcimy ludzi, a oni
później wyjeżdżają, ale działa to w obie strony, mi w Radzie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
gdyż często gdy zdobędą doświadczenie, prze- – Marek Świtoński, Radzie Narodowego Centrum Nauki – Krzysztof Nowak i w Radzie Naronoszą te standardy zachodnie do Polski.
dowego Centrum Badań i Rozwoju – Piotr TryJak oceniają Państwo program
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe- janowski. To są osoby, z których chcemy brać
przykład i to robimy. Zatem hasłem naszego
go „Generacja Przyszłości”?
D.C.: Generalnie bardzo pozytywnie oce- wydziału jest: do pracy!
K.N.: Oczywiście nasza obecność w tych
niam wszelkie programy, które ministerstwo
kieruje do młodych; przy czym tych progra- gremiach jest efektem pracy na tym wydziale.
Pracuję tu niemal trzydzieści pięć lat i muszę
mów jest bardzo dużo i ich zakres ciągle się
zwiększa. Akurat temu programowi przyjrza- powiedzieć, że miałem różne propozycje, i nie
łam się bliżej, ponieważ mam grupę studen- tylko ja, zmiany „barw klubowych” na bardziej
tów w kole naukowym i chcieliśmy złożyć sztandarowe. Jednak jestem tutaj i cieszę się
tą atmosferą.
wniosek o taki grant. Niestety nie spełniamy
M.S.S.: Jest to zespół indywidualności, któwymagania podstawowego, którym jest prere potrafią ze sobą współpracować i stworzyć
zentacja efektu pracy naukowej (co rozumiem
przez jakiś produkt lub program komputero- takie warunki, w których hasło „wydział” jest
najważniejsze. 
wy czy technologię) i zaprezentowanie wyniku

Spokoju, radości, zdrowia i pogody ducha
w okresie świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
wszystkim Sympatykom
życzy
Społeczność
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

edukacja

konsekwentnie, chociaż jeszcze nie satysfakcjonuje nas tempo. Na pewno jednak w ciągu
roku uda nam się zakończyć ten projekt. Wystartowaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o częściowe dofinansowanie w wysokości 15 milionów złotych, gdyż
jest to inwestycja kosztochłonna; pomoc
w wysokości 5 milionów złotych zadeklarował rektor naszego uniwersytetu. W ramach
projektu powstanie parterowy budynek z niewielką nadbudówką, połączony z istniejącymi
już budynkami, tworzący obiekt dydaktyczno-kliniczny. Chcemy, aby studenci mogli
obserwować, co się dzieje w sali operacyjnej,
dlatego zaplanowaliśmy też telewizję przemysłową transmitującą obraz do sali wykładowej, do której można wprowadzić duże
zwierzę – krowę lub konia.
Od dwóch lat wydział prowadzi
studia na kierunku turystyka i rekreacja,
ze specjalnością agroturystyka. Jak to się
sprawdza?
Prof. Dorota Cieślak: Kierunek ten jest stosunkowo młody. Jego powstanie było wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu rynku
i przystosowaniem się do zmieniających warunków. Pierwotnie agroturystyka, która była
specjalizacją w ramach kierunku zootechnika,
odbiegała od oczekiwań studentów chcących
studiować turystykę. W związku z tym podjęto decyzję o jej wyodrębnieniu. Zachowujemy
rolniczy charakter naszej uczelni, same studia
natomiast są ukierunkowane na turystykę, co
widać w programie i w kadrze.
Jesteśmy zadowoleni z kandydatów. Nie
chcę tu robić porównań, niemniej studenci
zgłaszający się na TiR przedstawiają naprawdę dobry poziom. Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ w Poznaniu i okolicach jest dużo
uczelni, które prowadzą podobny kierunek,
więc walczymy o kandydatów. Nie zawsze
wygrywamy tę walkę, jednak osoby, które do
nas trafiają, są zdecydowane studiować właśnie ten profil.
Jaka myśl przyświeca projektowi kierunku turystyka przyrodnicza?
D.C.: W tej chwili prowadzimy TiR jako
studia licencjackie. Przygotowujemy też program dla drugiego stopnia tych studiów, żeby
uatrakcyjnić naszą ofertę, a także dać szansę
osobom chcącym kontynuować u nas naukę
oraz zwerbować kandydatów spoza uczelni na
drugi stopnień. Mam nadzieję, że ten kierunek
zostanie wkrótce uruchomiony.
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Co w prawie
rolnym?
Z prof. Romanem Budzinowskim, dziekanem Wydziału Prawa i Administracji
UAM, rozmawia Mariola Zdancewicz
Panie Dziekanie, jest Pan
jednym z najlepszych teoretyków prawa rolnego w Europie, autorem ponad
150 publikacji naukowych, współautorem podręcznika ,,Prawo rolne’’, twórcą
czasopisma naukowego ,,Przegląd Prawa Rolnego”, publikuje Pan również za
granicą. Co obecnie jest najważniejsze,
także w praktyce, w dziedzinie, którą
się Pan zajmuje?
Jako teoretyk należę do osób piszących
opracowania o charakterze „ideowym”, na
przykład o potrzebie rozwoju nauki prawa
rolnego czy o potrzebie refleksji teoretycznej nad prawem rolnym, wychodząc z założenia, że takie badania wzmocnią jego
pozycję wśród innych gałęzi prawa. Oczywiście owa pozycja zależy od rozwoju legislacji, a ta zmienia się szybko. Mimo to
sformułowałem kilka tendencji rozwoju prawa rolnego, jak dynamika, ekspansja, publicyzacja, instytucjonalizacja. Do
nich można dodać jeszcze uniformizację
regulacji prawnych i ich internacjonalizację. Zajmowanie się problematyką ogólną ułatwia współpracę międzynarodową,
zwłaszcza że prawo rolne, ze względu na
członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
jest prawem w dużej mierze wspólnym dla
wszystkich państw członkowskich.
A co obecnie jest najważniejsze w praktyce? Prawo rolne jest ściśle związane z polityką rolną. Powiedziałbym, że najważniejsze jest wsparcie rolnictwa, szczególnie
w kontekście toczącej się dyskusji o wspólnej polityce rolnej po 2013 roku, w nowym
okresie finansowania w latach 2014–2020.
Nie brakuje też problemów do rozwiązania,
dotyczących na przykład kwestii dopuszczenia do obrotu żywności genetycznie
modyfikowanej czy bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście przeznaczania
upraw rolnych na cele nieżywnościowe,
na przykład na biomasę.
Upowszechnianiu wiedzy, a także stymulowaniu rozwoju nauki prawa rolnego
służy wspomniane czasopismo naukowe,
którego jestem redaktorem naczelnym.
Współpracuję z profesorami z Niemiec,
Hiszpanii, Włoch i Francji. Myślę jeszcze
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o nawiązaniu kontaktów z naukowcami z Anglii, a może nawet
Stanów Zjednoczonych. To jest
czasopismo wydziałowe o europejskim zasięgu. Zawiera artykuły znanych agrarystów z Europy Zachodniej, a streszczenia są
publikowane po angielsku i włosku; w przyszłości zamierzam
je wydawać także w językach
kongresowych.
Organizuję też współpracę międzynarodową agrarystów z całej Polski, na przykład cykliczne konferencje polsko-włoskie.
Za dwa lata będzie już piąta. Pomaga mi
w tym przedsięwzięciu profesor Francesco
Adornato z Uniwersytetu w Maceracie. To
właśnie on dobiera najlepszych agrarystów
włoskich, na czele z seniorem, maestro profesorem Luigim Costato.
Podczas ostatniej konferencji w Obrzycku Włosi byli zachwyceni naszą przyrodą,
dziwili się, że jest tyle zieleni, tyle lasów
w bardzo dobrym stanie.
W przyszłym roku, pod koniec kwietnia w Getyndze odbędzie się pierwsza
niemiecko-polska konferencja z zakresu prawa rolnego, traktująca tę dziedzinę
z punktu widzenia badań komparatystycznych. Ma ona służyć rozpoznaniu naszych
osiągnięć i wspólnych potrzeb, kierunków
badawczych. Ponadto trzy tygodnie temu
z cyklem wykładów wystąpił u nas profesor Ángel Martínez Gutiérrez z Uniwersytetu w Jaén w Hiszpanii. Przyjechał ze swoim
doktorantem, który również poprowadził
wykład. Obie prezentacje cieszyły się dużym uznaniem studentów, pozostanie po
nich artykuł publikowany w „Przeglądzie
Prawa Rolnego”. Współpracuję też z Instytutem Prawa Rolnego Międzynarodowego
i Porównawczego we Florencji i Uniwersytetem w Viterbo. Do Viterbo wysłaliśmy
w tym roku sześciu naszych studentów.
Wzięli oni udział w bezpłatnym kursie prawa żywnościowego. Intensywne wykłady
odbywały się w języku angielskim, studenci musieli zdawać zaliczenia, by uzyskać
certyfikat. Wizytę połączono z wycieczką
po Toskanii, po rejonie między Florencją
a Sieną, po to by poznać zakłady produkujące wino Chianti. W lutym przyszłego roku
w tych wykładach weźmie udział kolejna
grupa naszych studentów.

W naszej konferencji polsko-włoskiej
w Obrzycku wziął też udział profesor z Niemiec José Martínez, który został w tym
roku dyrektorem jedynego w Niemczech
Instytutu Prawa Rolnego na Uniwersytecie w Getyndze. Profesor zaprosił nas w listopadzie ubiegłego roku na uroczystości
50-lecia Instytutu. Odbyła się wielka konferencja, wygłaszałem referat o przyszłości
wspólnej polityki rolnej z polskiej perspektywy. Wzbudził on żywą dyskusję, zwłaszcza w kontekście dopłat bezpośrednich, na
przykład dla polskiego rolnictwa. Doczekał
się publikacji w Niemczech.
Czy w Pana obszarze zainteresowań jest też prawo do ziemi?
Tak, gdyż należy do tradycyjnych obszarów zainteresowań nauki prawa rolnego i związane jest z jego genezą. U swego
zarania prawo rolne było przede wszystkim prawem gruntowym, regulowało prawo do ziemi. W państwach germańskich,
ale także w Polsce, prawo to było realizowane poprzez instytucje prawa publicznego, jak reforma rolna, osadnictwo rolne,
uwłaszczenie, w tych z romańskiej rodziny
prawa natomiast, chociażby we Włoszech
czy we Francji, poprzez dzierżawę. Ta problematyka prawa do ziemi nie straciła na
aktualności w kolejnych dziesięcioleciach,
z tym że zmieniała się regulacja prawna,
następowała liberalizacja obrotu nieruchomościami i gospodarstwami rolnymi
z uwagi na nowelizację Kodeksu cywilnego w 1990 roku. U nas, ze względu na zmianę ustroju, pozostało jeszcze wiele spraw
niezałatwionych.
We współczesnej agrarystyce operuje
się natomiast inną kategorią, która może
nas zaskakiwać jako prawników; myślę tu
o prawach ziemi. W zakres tego pojęcia
wchodzi nie tylko problematyka obrotu
gruntami rolnymi, lecz także szerzej ochrony ziemi jako pewnego dobra, które służy

choćby dla pracowników sądów i proku- że takie jest również dążenie władz rektorratur. Myślimy o wydziałowym biurze ka- skich. Wszystko zależy jednak od tego, czy
rier, rozszerzeniu oferty wykładów w języ- znajdą się na to fundusze.
Jakie czyta Pan książki, poza
ku obcym, już nie tylko angielskim. Będę
dążył do zwiększenia intensywności badań własnymi?
Po pierwsze własnych raczej nie czyi ich internacjonalizacji. Ważne będzie również upowszechnianie wiedzy prawniczej tam. Miałem w swoim życiu taki czas, że
w celu podnoszenia świadomości prawnej. –zwłaszcza przed snem – czytałem trylogię, dzień w dzień. Nawet byłem dobry
To w wielkim skrócie.
Jak ocenia Pan projekt, w któ- w szczegółach, pytałem swoich kolegów
rym licencjat na jakimkolwiek kierun- o to, kto co powiedział i w której części
ku humanistycznym i trzynaście tysięcy „Bar wzięty”. Zaskoczył mnie kiedyś profezłotych wystarczą, żeby zostać magi- sor Andrzej Stelmachowski. Przedstawistrem prawa?
łem mu scenkę, w której Zagłoba, wysłany
Nie widzę nic złego w tym, by urucha- z podjazdem, spotkał wesele kozackie. Tam
miać studia prawnicze drugiego stopnia. nieźle wypił i powiedział zdanie o miodzie
Przyjęta przez Polskę Deklaracja bolońska pitnym. Profesor uzupełnił cytat dokładnie
wymaga, by studia były prowadzone w sys- tak jak w książce.
temie trzy plus dwa, czyli trzy lata studiów
Obecnie czytam książki dotyczące drulicencjackich i dwa magisterskich. Prawo giej wojny światowej, wspomnienia żołdo zeszłego roku było wśród tych kierun- nierzy różnych frontów, jeńców, więźniów
ków, na których studia musiały trwać pięć obozów koncentracyjnych.
Co Pan robi w czasie wolnym?
lat. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
bo ją pewnie ma Pani na myśli, skorzystała z okazji jako
pierwsza, jednak dwuletni
okres na naukę prawa wydaje mi się stanowczo za krótki. Rozważamy okres trzyletni; formacja absolwenta
tych studiów zależy przede
wszystkim od ich programu.
Chciałabym zapytać o współorganizowany przez Pana wydział
Drugi Kongres Prawników
Wielkopolski, który odbywał się pod hasłem podniesienia świadomości prawA jest taki? Jeśli już mam naprawdę
nej młodych Polaków; posłużono się
także przykładem Amber Gold. Czy rze- czas wolny, to chciałbym przejść się z psem,
czywiście świadomość jest tak mała, czy pójść gdzieś z rodziną, odwiedzić rodziców
w Lesznie. Ale z reguły myślę nad kolejnyprawo jest może zbyt zawiłe?
Być może i jedno, i drugie. Świadomość mi publikacjami. Lubię też grać na akordenaszego społeczeństwa jest zróżnicowana, onie, kolekcjonuję te instrumenty. Grałem
a często chęć zysku przeważa nad rozsąd- we Włoszech i w Polsce, nawet na deptaku
kiem. Prawdą jest natomiast także to, że w Kudowie.
Na swoim instrumencie?
jakość naszego prawa pozostawia jeszcze
Nie, instrumentu użyczył mi uliczny,
wiele do życzenia. Trzeba nad nią jeszcze
a raczej „deptakowy” grajek. Lubię grać.
popracować.
Wczoraj brałem udział w konferencji Kończę anegdotką z 2008 roku, gdy po ciężpoświęconej etyce w biznesie, podczas któ- kim dniu obrad po konferencji w Spinetoli
rej padło zdanie: „Powiedzenie «masz jak we Włoszech na kolacji występował włoski
w banku», już nie jest takie jednoznaczne”. zespół pieśni i tańca, w orkiestrze był akorWydział Prawa to jeden z naj- deonista. Podszedłem do szefa zespołu, mópiękniejszych budynków w Polsce – wiąc, że jestem amatorem, ale miałbym
przypomnę o Nagrodzie im. Jana Bap- chęć zagrać z nimi. Spytałem, czy jest to
tysty Quadro. Czy będą skończone te możliwe. Dostałem pozwolenie. Grałem polpierwotnie zaplanowane budynki dla skie i włoskie melodie, a także śpiewałem
kadry naukowej i biblioteka?
i opowiadałem kawały. Moja koleżanka, proMy, jako Wydział Prawa, życzylibyśmy fessoressa Eleonora Sirsi, powiedziała Romasobie, by obok pięknego gmachu dydak- no: tu sei anche cabarecista. 
fot. archiwum „Życie Uniwersyteckie”
tycznego powstał również budynek bafot. Maciej Męczyński
dawczy z gabinetami oraz biblioteka. Myślę,

prawo

zaspokojeniu potrzeb żywnościowych ludzi, czyli realizacji podstawowego prawa
człowieka do wyżywienia i życia w zdrowym środowisku. Tu nastąpiła ogromna
zmiana. W wyniku realizacji polityki proprodukcyjnej pojawiło się zagrożenie dla
środowiska, zdrowia i życia ludzi, dlatego
wspólna polityka rolna przyjęła charakter
bardziej „humanitarny”.
Jak Pan ocenia, czy polskie
prawo ziemi jest porównywalne z możliwością kupna i sprzedaży w Niemczech?
Regulacja prawna w poszczególnych
państwach zależy od różnych czynników –
historii, tradycji, kultury prawnej, potrzeb,
ale okazuje się, że mimo to regulacja w zakresie rolnictwa jest zbliżona. A to podobieństwo, pewna uniformizacja, wynika
z tego, że podstawowym czynnikiem produkcji w rolnictwie jest ziemia. Produkcja
rolna zależy od warunków przyrodniczych
we wszystkich państwach, i w tych śródziemnomorskich, i tych na północy, wszędzie występuje tak zwane ryzyko biologiczne. Między innymi z tego powodu regulacje
są zbieżne. Aczkolwiek występują pewne
różnice, bo jeśli w państwach zachodnich
istnieją ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, to u nas w roku 1990 nastąpiła pewna liberalizacja, widoczna do dzisiaj. Nie jest to jednak zarzut wobec naszego
prawa – po prostu wymogi w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi realizowane są poza Kodeksem cywilnym.
A co ma Pan w planach jako
dziekan?
Powiem na sposób włoski, że moje
działania można ująć w formie wyrażenia
„między kontynuacją a modernizmem”. Ta
pierwsza część jest zrozumiała i nie wymaga komentarza. Dzięki wysiłkom poprzedników mamy doskonałe warunki do realizacji dydaktyki. Druga wymuszona jest przez
obecne regulacje ministerialne, a przede
wszystkim rzeczywistość – konkurencję ze
strony innych uczelni w warunkach niżu
demograficznego. W najbliższym czasie
zmieni się organizacja na kierunku europeistyka; chodzi o utworzenie odrębnej
katedry lub zakładu. Jeśli chodzi o liczbę
absolwentów, którzy dostają się na aplikacje, należymy niewątpliwie do czołówki, teraz dodatkowo uruchamiamy przedmioty dedykowane aplikacjom. Ponadto
prowadzimy prace zmierzające do utworzenia w Kaliszu niestacjonarnych studiów
administracyjnych, licencjackich. Jeśli uzyskamy wsparcie ze strony prezydenta Kalisza, moglibyśmy zorganizować tam takie studia. Rozważamy też uruchomienie
niestacjonarnych studiów prawniczych
drugiego stopnia, prowadzimy prace nad
studiami prawno-ekonomicznymi. Planujemy też dalsze studia podyplomowe,
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zdrowie

W ostatnich latach można odnotować wzrost zainteresowania zdrowiem.
Coraz więcej ludzi dostrzega znaczenie profilaktyki, przestrzega diety
i uważnie sprawdza skład produktów przed ich spożyciem. Zdajemy sobie
sprawę, jak istotny jest ich wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Ale czy
naprawdę to wiemy?
Jest darem z nieba, tam się wszystko
zaczyna. Gdzieś wysoko nad nami zbiera
się mnóstwo maleńkich kropelek, które
tworzą później malownicze kłęby białych
obłoków. Poruszane siłą wiatru płyną, aby
w innym miejscu spaść jako krople na ziemię, użyźniając ją. Tu też tworzą się pejzaże mniejszych i większych strumieni i potoków, stojących akwenów, które łączą się
z innymi, by stworzyć nie tylko cały otaczający nasz świat, lecz razem z żywiołem powietrza, ognia i ziemi przynieść życie, zapewnić obfitość i dostatek.

Stanowi ponad 70 procent ludzkiego ciała, każda jego część od niej zależy – krew
w 90 procentach, mózg w 85, mięśnie w 75,
nawet kości zawierają jej ponad 20 procent. Utrata tylko 1 procenta wody przez
mózg może doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Woda odświeża, zaspokaja
pragnienie, dodaje energii, sił i ochoty do
życia. Wypłukuje wszystkie złogi, martwe
i zniszczone komórki, usuwa z nich produkty przemiany materii. Jest to możliwe dzięki ciśnieniu osmotycznemu, umożliwiającemu jej przenikanie do komórek. Uruchamia

Woda

Wojciech Kuczma

część 1.

Woda. Według Talesa z Miletu wszystko
z niej powstało i z niej się składa. Swoją teorię argumentował tym, że to, co żyje, jest
wilgotne, a umiera, wysychając. Obok powietrza woda jest najważniejszym elementem i warunkiem wszelkiego życia na ziemi. Już w mitologii greckiej była używana
we wszystkich ceremoniach oczyszczenia.
Zmywała brud i zmęczenie. Oczyszczała
ciało i duszę. Pojawiała się w baśniach i legendach jako cudowny eliksir, przywracający życie i zdrowie, młodość i urodę.
Dzisiaj stanowi nie tylko podstawę
higieny, lecz także kuracji stosowanych
w balneologii czy hydroterapii, zapoczątkowanych przez ks. Sebastiana Kneippa
i zapomnianego nieco Vincenta Priessnitza, polegających na kąpielach leczniczych,
natryskach, okładach i nacieraniach, spacerach boso po pokrytej rosą trawie, uzupełnianych spożywaniem czystej wody.
Tlenek wodoru (H2O), jest nie tylko najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie
nieorganicznym związkiem chemicznym
dwóch pierwiastków, lecz także źródłem
i fundamentem życia. To substancja dającą życie, a życie jest z nią ściśle związane.
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pompę sodowo-potasową, dzięki działaniu
której jest możliwa wymiana wewnątrzkomórkowej, pozwalającej zachować neutralny stan równowagi między kwasowym
a zasadowym środowiskiem organizmu.
Odwodnienie organizmu utrudnia
przebieg wszystkich procesów biochemicznych (biologicznych) i energetycznych. Prowadzi do zakłóceń pracy komórek
układu odpornościowego, a w konsekwencji do powstania różnego typu dolegliwości, na przykład gęstnienia krwi, zmniejszania się średnicy naczyń krwionośnych,
większej ich kruchości i łamliwości, prowadzących do zmian miażdżycowych,
a w konsekwencji do obniżania sprawności organizmu. Ponadto do upośledzenia
funkcji krążenia i oddychania, zaburzenia
przemiany materii, dostarczania i syntezy niezbędnych produktów i składników
dla fizjologicznych czynności praktycznie
wszystkich organów i narządów. Zmęczenie, bóle głowy, drażliwość, depresja i bezsenność oraz inne zaburzenia fizjologiczne, prowadzące do zmian patologicznych
organizmu, pojawiają się razem z jego odwodnieniem. Obniżenie temperatury ciała,

zaburzenie ciśnienia tętniczego,
niewydolność sercowo-naczyniowa, schorzenia nerek i pęcherza moczowego, zaparcia i stany
zapalne jelit, cukrzyca i astma
oskrzelowa – zaczynają się od
deficytu wody, będącej mechanizmem rozruchowym wszystkich reakcji biochemicznych
i energetycznych organizmu.
Jej brak można dostrzec już na
skórze, która jest największym
i najbardziej widocznym organem ciała. Pojawiające się tam
zmarszczki, suchość i grubość
skóry nie są objawem czy też
nieuchronnością procesu starzenia, ale efektem braku wody
w jej strukturach komórkowych.
Jeśli uda się ją nasycić i nawilżyć wodą, można zaobserwować, jak znikają nie tylko te efekty, lecz także ich przyczyny. A nie
jest to problem tylko natury estetycznej, ponieważ skóra, której
zawartość wody i innych związków jest zbyt mała, nie może
właściwie spełniać swojej funkcji.
Wyraźnie odczuwamy nawet niewielki deficyt wody. Są
to nie tylko uczucie wysychania
ust i zwiększające się pragnienie, lecz także narastające zmęczenie i odczuwane rozdrażnienie. To są już sygnały alarmowe.
Aby uniknąć takiego stanu, należy pamiętać o piciu wody nawet
wtedy, gdy nie odczuwamy jeszcze takiej potrzeby.
Nie należy mylić pragnienia z głodem, bo to prosta droga do nadwagi. Gdy pojawia się głód, warto spróbować zamiast przekąski wypić
jedną lub dwie szklanki wody. A co z głodem? Znika. Woda nie zawiera kalorii, nie
wymaga trawienia, nie zakłóca przemiany materii. To najprostsza metoda walki
z tym problemem. Proces odwodnienia
jest jednak uwarunkowany odpowiednią ilością składników mineralnych, które sprzyjają normalizacji zawartości płynu
międzykomórkowego.
Jedna z zalecanych metod polega na
wzbogaceniu wody solą kuchenną (NaCl)

ny należy zachować pewną ostrożność,
ponieważ przedawkowanie soli może
powodować przewodnienie i powstanie
obrzęków, które można zmniejszyć, pijąc
wodę o mniejszej zawartości soli, aby wypłukać jej nadmiar.
Zawarta w organizmie sól, podobnie
jak i potas, reguluje zawartość wody w naszym ciele. Sól robi to na zewnątrz komórki, potas – wewnątrz, podczas gdy woda,
przepłukując ją, usuwa produkty przemiany materii. Zaburzenia proporcji sodu
i potasu powodują najpierw fizjologiczne,

innym jej stosowanie. Z czasem rosnąca
popularność tej metody nie spodobała
się miejscowemu pastorowi, który rzucił na Priessnitza klątwę, uznając go za
wspólnika szatana. Los jednak sprawił, że
syn pastora zapadł na niebezpieczną chorobę, którą lekarze uznali za nieuleczalną.
Pastor zwrócił się do Priessnitza o pomoc
i syn szybko wrócił do zdrowia. Klątwa

zdrowie

Woda

i nasyceniu nią organizmu. Jej zawartość później zaś patologiczne zmiany w obrębie
powinna wynosić około 2 gramów (mniej komórek, tkanek i narządów.
więcej pół łyżeczki) na ponad 2 litry wody,
Kończąc już ten temat, na chwilę
aby wyrównać jej poziom w organizmie chciałbym zwrócić uwagę na osobę jedi poprawić jego funkcjonalność. Razem nego z pionierów leczenia wodą, z uwaz solą zawarta w innych artykułach spo- gi na niemal baśniową konwencję. Wczeżywczych powinna zamknąć się w grani- śniej wspomniany Vincent Priessnitz,
cach dziennej normy spożycia określanej wynalazca prysznica – jak podają źródła
w przedziale 3–4 gramów. Z drugiej stro- – urodził się Grafenbergu pod koniec XVIII

Wod

stulecia, jako syn ubogiej wdowy. Często
głodny, zaniedbany, pozbawiony opieki
przemierzał pola i łąki, przesiadywał zaś
w lasku nad małym strumykiem, z którego pił wodę i w którym się kąpał. Kiedy
spadł z wozu załadowanego sianem pod
koła, doznał złamania żeber, które wbiły mu się w płuca. W krytycznym, niemal
beznadziejnym stanie dotarł do strumienia. Zaczął leczyć się wodą, którą popijał,
a zamoczone w niej płótno przykładał do
piersi. Nie tylko poczuł się lepiej, ale dzięki
tej kuracji wyzdrowiał i sam zaczął polecać

oczywiście została odwołana, a sam Priessnitz stał się znanym i szanowanym człowiekiem. Zaczął leczyć na większą skalę,
stworzył ośrodek, którego renoma i sława
rosły. Z czasem dotarła do Wiednia, gdzie
cesarz powołał specjalną komisję lekarską
celem zbadania jego metod leczenia. Ta
w swoim sprawozdaniu orzekła, że są one
godne poparcia i polecenia. I tu kończy się
ta historia, jak baśń o cudownej wodzie.
Tyle że to wcale nie jest baśń i wcale się
nie kończy.
Kontakt z autorem: tel. 602 516 583
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To możliwe z BEWEI!

Zdrowe i piękne ciało bez wysiłku...?

uroda
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Rozmowa z Ewą Gralińską – współwłaścicielką BEWEI STUDIO POZNAŃ
Pani Ewo, proszę powiedzieć
w kilku słowach, czym jest BEWEI?
To propozycja dla osób, które chcą
świadomie dbać o swoje zdrowie i wygląd. To seria zabiegów, dzięki którym
formujemy na nowo swoje ciało, nabieramy witalności, regenerujemy organizm
i tym samym wizualnie „ubywa nam lat”.
A wszystko to dzieje się, gdy my leżymy
odprężeni na wygodnym fotelu. Niebywałe? Mnie też z początku trudno było w to
uwierzyć. Ale to naprawdę działa i mamy
na to dowody.
Razem z moją przyjaciółką, współwłaścicielką studia, wracając latem z Holandii, postanowiłyśmy odwiedzić koleżankę
z Braunschweigu w północnych Niemczech. Ponieważ nie widziałyśmy jej prawie
rok, jej wygląd wprawił nas obie w osłupienie. Wyglądała, jakby jej zegar biologiczny
cofnął się o jakieś dziesięć lat, jakby przeszła serię zabiegów medycyny estetycznej.

Wtedy dowiedziałyśmy się, co było powodem tak wspanialej przemiany – BEWEI
oczywiście.
W Niemczech jest już ponad sto dwadzieścia salonów oferujących od 7 lat tego
typu zabiegi. Pomyślałyśmy, że to właśnie
my wprowadzimy ten innowacyjny system
do Polski. Niespełna trzy miesiące później
w Poznaniu odbyła się inauguracja pierwszego w Polsce BEWEI STUDIO. Przybyło na
nią ponad sto osób. Koncepcje zaprezentowała sama Marion Joergens – twórczyni
systemu BEWEI, która przybyła do Poznania specjalnie na tę okazję. Metoda spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i wiele osób zapisało się na zabiegi.
Dla kogo przeznaczony jest
BEWEI?
Może się wydawać, że jest to metoda skierowana wyłącznie do tych, którzy
chcą schudnąć i uzyskać efekt napiętej,
rozświetlonej skóry. Nic bardziej mylnego.
Stosowanie systemu BEWEI, jak najbardziej,
odchudza i odmładza, ale ma rowniez wiele aspektow zdrowotnych – oczyszcza

W koncepcji BEWEI ważne są
harmonia i piękno. Zależy nam, aby
nasi goście w momencie przekroczenia progu studia za drzwiami
zostawiali stres. Wnętrza utrzymane są w przyjemnych dla oka i duszy kolorach turkusu i bieli. W powietrzu unoszą się piękne zapachy.
Podczas głównego zabiegu istnieje możliwość skorzystania z masażu pleców. Można też poświęcić te
chwile na lekturę lub odpoczynek
przy muzyce relaksacyjnej. Ważne
jest, aby każdy czuł się u nas dobrze. W studiu znajduje się również
miejsce do treningu cardio po zabiegu. Czas, który można spędzić
w naszej minisiłowni, jest oczywiście nieograniczony.
W takim razie życzę
powodzenia.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do BEWEI STUDIO na ul. Piłsudskiego 102 w Poznaniu.

uroda

i wzmacnia organizm, reguluje ciśnienie krwi, poprawia odporność.
Koncepcja zabiegów opiera się na
wykorzystaniu pola elektromagnetycznego i na optymalizacji jego
efektu poprzez działania dodatkowe, jak masaż limfatyczny czy umiarkowana aktywność fizyczna. Efekty
są ogólnoustrojowe, tzn. nie oddziałujemy tylko na wybraną partię ciała,
ale na cały organizm.
Warto podkreślić, że nasza oferta skierowana jest zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. W niektórych
miastach wśród osób korzystających
z BEWEI aż czterdzieści procent to
mężczyźni. Oni także są zainteresowani redukcją tkanki tłuszczowej, ponadto chcą poprawić swoją kondycję
fizyczną oraz wymodelować sylwetkę. BEWEI w połączeniu z siłownią to
dobry sposób na uzyskanie idealnej
muskulatury.
Czego można się spodziewać w BEWEI STUDIO POZNAŃ?
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Odnawialne
bogactwo

lasy
22

Notatki z konferencji w Poznaniu
pod patronatem marszałka województwa wielkopolskiego, zorganizowanej
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu oraz poznański oddział Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa,
która poświęcona była głównym kierunkom rozwoju leśnictwa i drzewnictwa
w Polsce na tle osiągnięć europejskich
Materiał powstał na bazie wykładu dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Piotra Grygiera.
Oprócz niego referaty wygłosili: profesor Ewa Ratajczak, wicedyrektor Instytutu Technologii
Drewna w Poznaniu, Anna Buśka i Miłosław Olejnik z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Poznaniu, a z poznańskiego
Uniwersytetu Przyrodniczego:
profesor Jerzy Smardzewski z Katedry Meblarstwa, dr Beata Doczekalska z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna, profesor
Hubert Szramka z Katedry Ekonomiki Leśnictwa oraz profesor Andrzej Czerniak z Katedry Inżynierii Leśnej. Gości powitał profesor Stanisław
Dzięgielewski, prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Przyglądamy się sobie
Jednym z najcenniejszych bogactw
naszego kraju są lasy, których wciąż nam
przybywa. W połowie XX wieku pokrywały
one niecałe 21 proc. obszaru Polski, a dziś
już ponad 29 proc. W tym czasie ich powierzchnia powiększyła się o 2,5 miliona
hektarów i dziś wynosi ponad 9 milionów
hektarów, co daje nam miejsce w pierwszej

dziesiątce krajów w Europie. Lasy dają życie, chronią przed różnymi zagrożeniami,
dostarczają wielu miłych, smacznych i niezbędnych dóbr, wśród nich surowca strategicznego – drewna.
Polska jest dwunastym co do wielkości
producentem drewna na świecie. To jedyne
w pełni ekologiczne i całkowicie odnawiane
bogactwo, którego zasoby mamy tak znaczne. Bez drewna nie sposób się obejść. Licz-

ba jego różnych zastosowań w codziennym
życiu sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu
tysięcy. Im bardziej nowoczesna i rozwinięta jest gospodarka, tym większej ilości tego
surowca potrzebuje. Meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty, papier czy opakowania – to polskie przeboje rynkowe. Nasz kraj
jest między innymi dziesiątym największym
producentem i czwartym eksporterem mebli na świecie. Przede wszystkim jednak
drewno daje pracę i przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Sektor związany z jego pozyskiwaniem i przetwórstwem
wypracowuje 2 proc. naszego PKB; zatrudnia co dwudziestego pracującego Polaka

średnio do 55 proc. drewna, które przyrasta w tym okresie, reszta zwiększa zapas na
pniu. W ten sposób mimo stałego zwiększania produkcji drewna nasze zasoby tego
surowca szybko rosną i są już dwukrotnie
większe niż 50 lat temu. Według najnowszych analiz polskie zasoby drzewne wynoszą niemal 2,4 miliarda metrów sześciennych, w tym w Lasach Państwowych blisko
1,9 miliarda. Zdaniem naukowców umożliwi to dalsze zwiększanie rozmiaru pozyskania drewna do ponad 40 milinów metrów
sześciennych surowca w roku 2030 i około
47 milionów w roku 2040. Odpowiedzialne
i rozsądne gospodarowanie wspólnym dobrem, jakim są lasy, gwarantuje, że drewna
nigdy nam nie zabraknie.

Lasy w Unii
Unia Europejska w istotny sposób powiększyła swoje obszary leśne, przyjmując nowe państwa do swojego grona. Unia
pod względem powierzchni zalesionej jest
szóstym obszarem na świecie i obejmuje
zróżnicowane typy lasów – od strefy Morza
Śródziemnego aż po północne części Europy. Prowadzi się na nich odpowiednią gospodarkę leśną, według standardów, które
i nas dotyczą. 35 proc. lasów to lasy prywatne, 65 proc. – publiczne.
W branży produkcji drewna i papieru zatrudnionych
jest 4,3 proc. pracowników
sektora surowcowego oraz
3,7 proc. sektora przetwórczego, co stanowi 2,5 proc.
ogólnej liczby zatrudnionych w UE. To ogrom zatrudnionych, wartość odpowiadająca wielkim branżom
przemysłowym.

Nieco historii

Każdy nabywca drewna może mieć
pewność, że zostało ono pozyskane w sposób niezagrażający środowisku i lasom.
Lasy Państwowe działają na podstawie
szczególnej ustawy – z 1991 roku o lasach
i prowadzą wielofunkcyjną, zrównoważoną gospodarkę leśną. Nadrzędnym jej celem jest zachowanie trwałości polskich
lasów i powiększanie ich zasobów. Prawidłowość prowadzonej ekologicznej gospodarki potwierdzają uznane, międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC. Objęte
nimi są wszystkie lasy w zarządzie Lasów
Państwowych. Każdego roku sadzone jest
0,5 miliarda nowych drzew i uzyskuje się

Traktat rzymski z 1957
roku, ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, nie wymienił leśnictwa jako obszaru wspólnej polityki; nikt
wówczas nie myślał o takich rzeczach jak
przyroda czy ochrona środowiska. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku zaczęto rozważać stworzenie odpowiednich
podstaw regulacji w UE. Rada Europy przyjęła wówczas pewne zasady wspólnej polityki leśnej, jak na przykład ustawę przeciwpożarową, która była niezwykle istotna.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wydano szereg ważnych dokumentów, w tym Memorandum Komisji Europejskiej na temat gospodarki leśnej i wspólnej
polityki oraz współpracy międzynarodowej leśnictwa (1986) i Program działań dla

leśnictwa, wydany przez Radę Wspólnot
Europejskich (1989).
W 1997 roku Parlament Europejski
przyjął rozporządzenie w sprawie leśnictwa; na jego mocy powstał pierwszy dokument, który można nazwać dokumentem
ściśle leśnym – Europejską strategią leśną,
przyjętą rok później przez Radę Europy.
Wyznaczała ona pewne zasady wspólnego gospodarowania lasami w Europie; za
najistotniejszą uznano zasadę „pomocniczości”. Państwa członkowskie prowadziły własną gospodarkę, nie było dyrektyw,
które by dokładnie regulowały działania,
Unia Europejska natomiast wspierała poszczególne kraje. Kilka lat później zaczęto zastanawiać się, jak wspomóc leśnictwo,
stworzono więc plan działań (Forest Action Plan) przyjęty na lata 2007–2011, który wskazał cele i źródła finansowania.
Leśnicy europejscy mają oczywiście
okazję spotykać się w różnych miejscach,
co sprzyja integracji. Przede wszystkim
należy wymienić tu Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (zwane
w skrócie Forest Europe), z których pierwsza odbyła się w Strasburgu w 1990 roku,
kolejne w 1998 roku w Lizbonie, w 2003
roku w Wiedniu, w 2007 roku w Warszawie i w 2011 roku w Oslo. W roku 2014 ministrowie spotkają się prawdopodobnie
w Madrycie. Konferencje poświęcone są
wypracowaniu takich uniwersalnych zasad,
które zagwarantują zrównoważoną gospodarkę leśną oraz ochronę lasów w Europie.
Oczywiście Unia uczestniczy też w pracach
ONZ, chociażby na Konferencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu.
Bardzo istotną sprawą są teraz prace w ramach Forest Europe nad konwencją o lasach. Do czerwca 2013 roku ma zostać
przygotowany dokument do zaopiniowania przez wszystkie kraje uczestniczące
w procesie Forest Europe. Porozumienie
to będzie miało istotne znaczenie dla polityki leśnej w Europie. Określi między innymi sformułowanie sposobu finansowania,
wyznaczania celów oraz wskaźników, którymi będziemy mogli się posługiwać przy
ocenie stanu lasów.
W roku 2012 rozpoczęto w UE prace
nad nową strategią leśną, która już została
przedstawiona w formie propozycji Komisji
Europejskiej. Przed tym dokumentem jest
jeszcze cała urzędowa droga przez struktury UE. Prace tego typu są jednak niezwykle
istotne, ponieważ dokument prognozujący
rozwój sektora leśnego w Europie jest niezbędny. Jest to ważne w kontekście nadchodzących zmian klimatycznych i związanych z nimi kwestii wprowadzania strategii
dostosowawczych w skali makroregionalnej, badań naukowych etc. 
fot. Maciej Ograbek
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i tworzy ponad 60 tysięcy różnej wielkości firm. Sektor leśno-drzewny jest również
motorem rozwoju gospodarczego w wielu regionach Polski
oraz źródłem innowacyjnych technologii.
W ciągu ostatnich 20
lat przyciągnął zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 miliardów złotych.
Aż 95 proc. wykorzystywanego w naszym kraju drewna
dostarczają Lasy Państwowe – największa
w Unii Europejskiej
organizacja gospodarująca lasami publicznymi. Zarządzają one lasami o powierzchni
jednej czwartej obszaru Polski. Odpowiadając na rosnące potrzeby przedsiębiorców i obywateli, Lasy Państwowe znacznie
zwiększają podaż drewna. W roku 2011 pozyskały 35 milionów metrów sześciennych
surowca, rekordową ilość w swojej historii.
W ciągu zaledwie dwóch dekad zwiększyły
dostawy drewna na rynek o sto procent.

23

lasy

Anna Buśka, Miłosława Olejnik

Gospodarka leśno-drzewna
w kontekście przepisów
dotyczących ochrony
Notatki
erencji
f
n
o
k
z
środowiska i przyrody – ciąg dalszy
Zadania regionalnego dyrektora
ochrony środowiska
(zgodnie z art. 131 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko):
udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
przeprowadzanie ocen oddziaływania
przedsięwzięć na środowisko lub udział
w tych ocenach;
tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
ochrona i zarządzanie obszarami Natura
2000 i innymi formami ochrony przyrody,
na zasadach i w zakresie określonych
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;
wydawanie decyzji na podstawie Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;
przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa
w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie;
przekazywanie danych do bazy, o której
mowa w art. 128;
współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen
oddziaływania na środowisko i ochrony
przyrody;
współpraca z organizacjami ekologicznymi;
wykonywanie zadań, w tym wydawanie
decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu
gospodarki odpadami.

Strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko
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Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: polityk, strategii, planów lub programów
w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej,
gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych

przez organy administracji, wyznaczających
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione powyżej, których realizacja może spowodować znaczące
oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli
nie są one bezpośrednio związane z ochroną
obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej
ochrony.

Regionalny dyrektor ochrony
środowiska uzgadnia
 dstąpienie od przeprowadzenia strateo
gicznej oceny oddziaływania na środowisko;
konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Odstąpienie jest możliwe, jeżeli:
realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko;
w przypadku dokumentów wyznaczających ramy późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, może dotyczyć wyłącznie
projektów dokumentów stanowiących
niewielkie modyfikacje przyjętych już
dokumentów;
w przypadku dokumentów wyznaczających ramy przedsięwzięć, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, może
dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
Uwarunkowania, które bierze się pod
uwagę przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko albo stwierdzeniu konieczności
przeprowadzenia takiej oceny:
charakter działań przewidzianych w dokumentach, a w szczególności: stopień,
w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali
tych przedsięwzięć, powiązania z działaniami przewidzianymi w innych doku-

mentach, przydatność w uwzględnieniu
aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa
wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska oraz powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;
rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, a w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg,
częstotliwość i odwracalność oddziaływań, prawdopodobieństwo wystąpienia
oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych oraz prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub
zagrożenia dla środowiska;
cechy obszaru objętego oddziaływaniem
na środowisko, a w szczególności obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na
oddziaływania, istniejące przekroczenia
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu, a także
formy ochrony przyrody w rozumieniu
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Konieczność wykonania prognozy
Regionalny dyrektor ochrony środowiska
uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji w niej wymaganych.
Zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien być zgodny z art. 51 ust. 2
ustawy OOŚ i obejmować wszystkie elementy
wymienione w tym przepisie prawnym.
Prognoza powinna obejmować w szczególności analizę wpływu planowanych
zabiegów gospodarczych na:
cele ochrony rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu znajdujących się w obrębie nadleśnictwa;
populacje gatunków roślin wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 81),
gatunków grzybów wymienionych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska

ków z ogólną oceną znaczenia obszaru
dla ochrony gatunku na poziomie A, B
lub C, określenie ich lokalizacji (adres leśny) oraz identyfikację potencjalnych
miejsc ich występowania;
analizę wpływu planowanych zabiegów
gospodarczych oraz zabiegów ochronnych na poszczególne gatunki ptaków
i ich siedliska (także potencjalne) stanowiące przedmioty ochrony ww. obszaru
Natura 2000;
opis przewidywanych działań mających
na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko w odniesieniu do przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Dla obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty prognoza powinna obejmować:
wykaz siedlisk przyrodniczych, stanowiących przedmioty ochrony ww. obszaru
Natura 2000, tj. siedlisk z ogólną oceną
znaczenia obszaru dla ochrony siedliska
na poziomie A, B lub C z określeniem ich
lokalizacji (adres leśny) oraz udziałem
powierzchniowym i procentowym poszczególnych siedlisk w stosunku do całości obszaru znajdującego się w administracji nadleśnictwa;
wykaz gatunków roślin i zwierząt (innych
niż ptaki) stanowiących przedmioty
ochrony ww. obszaru Natura 2000, z określeniem ich lokalizacji (adres leśny) oraz
potencjalnych miejsc występowania;
analizę wpływu planowanych zabiegów
gospodarczych na siedliska przyrodnicze
i gatunki będące przedmiotami ochrony
omawianego obszaru Natura 2000,
w szczególności pod kątem zgodności
przewidzianych w planie typów gospodarczych drzewostanów i zalecanych
składów gatunkowych ze składami odpowiednimi dla siedlisk, pod kątem zmian
struktury wiekowej, występowania/
wprowadzania gatunków obcych geograficznie i ekologicznie, regeneracji
zniekształconych siedlisk, pozostawiania
martwego drewna i wyznaczania „ostoi
ksylobiontów” tam, gdzie nie przewidziano cięć rębnych, wyłączania części drzewostanów z użytkowania i przeznaczania
ich do naturalnej sukcesji i wpływu na
sąsiednie ekosystemy nieleśne;
analizę planowanych zabiegów ochronnych na siedliska przyrodnicze i gatunki
będące przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000;
opis przewidywanych działań mających
na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko w odniesieniu do przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000.
Dla obszarów specjalnej ochrony ptaków
prognoza powinna obejmować:
w ykaz gatunków stanowiących przedmioty ochrony tego obszaru, tj. gatun-

Prognoza powinna zawierać propozycję
monitoringu skutków realizacji postanowień
planu urządzenia lasu, w szczególności na siedliska przyrodnicze i gatunki będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, na
gatunki objęte ochroną prawną, gatunki
rzadkie lub zagrożone wyginięciem.
Zgodnie z art. 28 ustawy o ochronie przyrody PZO nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, pokrywającego się
w całości lub w części z obszarem będącym
w zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu uwzględnia
zakres planu zadań ochronnych.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera (art. 28 ust. 10 UOOP):
opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;
cele działań ochronnych;
określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za
ich wykonanie i obszarów ich wdrażania,
w tym w szczególności działań dotyczących:
ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych,
gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,
monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów,
uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich
ochrony;
wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania
przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania
lub odtworzenia właściwego stanu ochro-

ny siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
wskazanie terminu sporządzenia, w razie
potrzeby, planu ochrony dla części lub
całości obszaru.
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z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących grzybów objętych
ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), gatunków zwierząt wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12
października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.
1419),
siedliska przyrodnicze oraz gatunki wymienione w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie siedlisk i gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz. U. Nr 77, poz. 510).

Projekt planu urządzenia lasu, w zakresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części pokrywającego się w całości
lub w części z obszarem będącym
w zarządzie nadleśnictwa, wymaga
uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
W myśl art. 52a ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody gospodarka leśna nie narusza zakazu umyślnego zabijania; umyślnego okaleczania lub chwytania; umyślnego niszczenia
jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenia siedlisk lub ostoi, będących
obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenia,
usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk
lub innych schronień; umyślnego płoszenia
lub niepokojenia; umyślnego płoszenia lub
niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie
lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu
młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących,
jeżeli jest prowadzona na podstawie planów,
które zostały poddane strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, obejmującej
oddziaływanie na dziko występujące populacje gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków
ptaków oraz ich siedliska lub jest prowadzona
na podstawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, których ustalenia zapewniają, że czynności wykonywane zgodnie
z nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony.
Czynności wykonywane wbrew ustaleniom planów poddanych ocenie lub nie
ujęte w planach:
zezwolenie na odstępstwo od zakazów
wydawane na podstawie art. 56 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie przyrody;
postępowanie w sprawie o wykroczenie
lub przestępstwo na podstawie przepisów karnych.
W celu spełnienia przesłanek art. 52a strategiczna ocena planów urządzenia lasu musi
być przeprowadzona w stosunku do:
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty; gatunki będące
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów
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wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000;
chronionych gatunków ptaków; chronione gatunki ptaków, objęte ochrona ścisłą
i częściową wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12
października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt.
Dla gatunków o podobnych wymaganiach ekologicznych możliwe jest dokonanie
zbiorczej oceny.
Ze strategicznej oceny musi jasno wynikać, dla których gatunków istnieje możliwość
zastosowania zwolnienia z art. 52a.
Odstępstwo od zakazów możliwe jest tylko, gdy wykonywane czynności nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym
stanie ochrony.
Oznacza to, że działania podejmowane
w z wiązku z realizacja dokumentu, w stosunku do gatunków, których obecny stan
jest właściwy, muszą zapewniać utrzymanie
tego stanu, natomiast w stosunku do gatunków, których stan jest niezadawalający lub
zły, nie mogą być szkodliwe dla odtworzenia
właściwego stanu ochrony.
Gospodarka leśna winna być prowadzona w taki sposób, aby sprzyjała przywróceniu
lub zachowaniu właściwego stanu ochrony
gatunków występujących w lasach.
Do ważnych zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie ochrony
gatunkowej zwierząt należy ustalanie i likwidowanie, w drodze decyzji administracyjnej

strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną
gatunkową (na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 2
ustawy o ochronie przyrody).
Nadleśnictwa wspierają działania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie tworzenia i likwidacji stref poprzez
przekazywanie informacji o występowania
gatunków, dla których utworzenie strefy jest
wymagane, a także o lokalizacji gniazd oraz
ich zasiedleniu.
W strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu
i regularnego przebywania zwierząt objętych
ochroną gatunkową zabrania się:
przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony
oraz osób sprawujących zarząd i nadzór
nad obszarami objętymi strefą ochrony,
oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem
lub zarządcą;
wycinania drzew lub krzewów;
dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli nie jest to związane z potrzebą
ochrony poszczególnych gatunków;
wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.
Działania te można prowadzić wyłącznie
za zgodą regionalnego dyrektora ochrony
środowiska.
Wydając zezwolenie na odstąpienie od
zakazów, regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje się wymogami ochrony ostoi
oraz stanowisk zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Ponad 85 proc. rezerwatów przyrody
w Polsce położonych jest na terenach zarządzanych przez PGL LP.
W rezerwatach przyrody obowiązują
zakazy wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska
może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na odstępstwa od zakazów, o których
mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych lub celami
edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi,
rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody
rezerwatu przyrody.
Uzgodnienia z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska (art. 13 ust. 3b ustawy
o ochronie przyrody) wymagają także projekty planów urządzenia lasu, uproszczonych
planów urządzenia lasu i zadania z zakresu
gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19
ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach, w części dotyczącej otuliny rezerwatu przyrody w zakresie ustaleń tych planów
lub zadań, mogących mieć negatywny wpływ
na ochronę przyrody rezerwatu przyrody.
Ustawa o ochronie przyrody nie wprowadza w otulinie rezerwatu przyrody żadnych
zakazów, jednak w związku z cyt. wyżej art. 13
istnieje obowiązek uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska wszelkich ustaleń planów lub zadań, mogących
mieć negatywny wpływ na ochronę rezerwatu przyrody. 

Ponad dwieście wspaniałych koncertów
dla półmilionowej widowni, edycje płyt
i ekskluzywnych wydawnictw, warsztaty oraz wystawy – to dorobek piętnastu
edycji Ery Jazzu.
Najpełniej i najpiękniej o tym ambitnym projekcie, jego początkach, o ciekawych spotkaniach z wybitnymi muzykami i anegdotkach opowie Dionizy
Piątkowski, szef i twórca Ery Jazzu
Jazz to u nas ostatni krzyk mody. Ale
ta moda się nie skończy. Bo jazz to muzyka emocji…
Chciałbym opowiedzieć o tym, co robię. Moja przygoda z muzyką zaczęła się od
nauki gry na gitarze: dawno, dawno temu,
w latach sześćdziesiątych. Karierę muzyczną zakończyłem po jakichś dwóch latach.
Doszedłem bowiem do wniosku, że talentu
nie mam za grosz. Myślę, że była to dobra
decyzja, jedna z najważniejszych w moim
życiu, mimo że byłem młodym człowiekiem. Pamiętam, że razem z kolegą zrobiliśmy z pomocą „Młodego Technika” gitarę basową. Takie były czasy: trzeba to było
wszystko kupić w składnicy harcerskiej, wyciąć i na tym się grało.
Dlaczego zająłem się akurat muzyką jazzową? Jest taki moment w życiu każdego
młodego człowieka, gdy trafia na określone
nagranie. Przypominam sobie lata siedemdziesiąte, gdy wydało mi się, że ta muzyka
jest „właściwsza”. Kiedy po paru latach słuchałem nagrań Johna Coltrane’a, ballad Stana Getza czy gitarzystów, okazywało się, że
ta muzyka jest bliższa mojemu sercu. Mimo
że słucham wielu, wielu nagrań, coraz mniej
słucham muzyki moich dzieci. Myślę jednak,
że taka jest już przywara rodziców, bo czasami nic z tej muzyki nie rozumiem. Chodzi mi tu o te nowe trendy elektroniczne, te
wszystkie dance’owe i klubowe brzmienia.
Tak się mi życie fajnie potoczyło, że
skończyłem bardzo ciekawe studia: etnografię i zrobiłem specjalizację folklor muzyczny. To już było bardzo blisko do jazzu.
Gdyby trzydzieści lat temu ktoś powiedział
mi, że będę żył z jazzu albo że będę odcinał
kupony z tego, co po drodze robiłem jako
hobby, to wtedy powiedziałbym: „Stary, to
jest niemożliwe, ja tu otworzę w Mosinie
jakiś butik albo będę handlować pomidorami i będzie fajnie i wesoło”. To jest chyba
taka dyrektywa, szczególnie dla młodych,
by robić coś konsekwentnie. Mówię to
głośno, a jestem chyba obok Tomka Stańki,

muzyka
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Leszka Możdżera i jeszcze paru osób kimś,
kto mówi: „Tak, z jazzu można żyć”. Pamiętam, jak około dziesięciu lat temu Tomek
Stańko powiedział do mnie: „Słuchaj, zostań moim menedżerem, razem świat zawojujemy”, a to był dla niego wówczas
trudny okres w życiu. Nigdy nie byłem menedżerem i nie chciałem nim być. Później,
gdy Tomek podpisał umowę z ECM i nagrał
parę fajnych płyt, okazało się, że jest dziś
jednym z najlepszych muzyków na świecie.
Spotykam wielu muzyków z okolic ECM, na
przykład ostatnio mówi do mnie Jan Garbarek: „Widziałeś, jaką Tomek ma ładną marynarkę? On chyba bardzo dużo zarabia” –
to jest takie znamienne.
Moja praca związana z jazzem, z historią jazzu to napisanie kilku książek, związanie się zawodowo z radiem, prasą (dziś
mało piszę, ale staram się nie unikać
tego zawodu). Moja praca pozwoliła mi
objechać cały świat wte i wewte, spotkać najważniejszych ludzi – wielkich
artystów. Jeśli ktoś mnie pyta o najważniejsze dokonania, odpowiadam,
że – poza rodziną – jest to dla mnie
na przykład zjeść kolację – z Cassandrą
Wilson, Al Di Meolą czy Johnem McLaughlinem, pogadać, pojeździć przez tydzień z Herbiem Hancockiem – to jest bardzo przyjemne, bo to są doznania nie tego
typu, że dziś się widzimy i więcej się nie
spotykamy. Jeśli z kimś się przebywa przez
tydzień we wspólnych hotelach, wspólnych samolotach, na wspólnych posiłkach,
to wtedy się nie opowiada o głupotach.
Spotyka się też ludzi, o których nie
chciałoby się pamiętać. Po latach pamięta się, że coś było albo bardzo dobre, albo
bardzo złe. Wśród tych ponad dwustu koncertów jest może dziesięciu artystów, z którymi dziwnie mi się pracowało, ale
są też ludzie, do których czuję ogromną serdeczność
i gdy się spotykamy, jest
fajnie. Gdy Al Di Meola mówi do mnie: „O!
Cześć! Dobrze, że jesteś,
wpadnij na obiad do
New Jersey” – to jest bardzo przyjemne, że jest taka relacja, bo jestem facetem, który (jakby
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na to nie patrzeć) handluję muzyką (są na jak się nazywa, tak był przerażony – takie
to określenia: impresario, promotor). Wy- sytuacje się zdarzają.
Najprzyjemniej mi się pracuje z Johdaje mi się, że dzięki sytuacjom, które czasami pozwalają realizować własne, pry- nem Scofieldem. To dusza człowiek, fawatne marzenia, w tej chwili spotykam cet genialny, artysta mało skomplikowany
na swojej drodze największych muzyków, w sensie organizowania mu koncertów, ma
głównie jazzu, ale też muzyki klasycznej, multum pomysłów, bardzo sumienny, gorocka. Znam więc McLaughlina, Garbarka, dzący się na wszystko…
Z kolei takim pomnikowym, nostalz którymi jestem zaprzyjaźniony, ale też takiego faceta, wesołka, który mnie bardzo gicznym jest John McLaughlin, muzyczujął swoim stylem bycia: Boba Geldofa. ny geniusz. On gra tę swoją skomplikowaWylądował na lotnisku w przechodzonych ną muzykę, ale ma fioła na punkcie Indii.
kapciach, spranych spodniach i T-shircie. Pomysł był taki, aby powrócić do klimatu
Przedtem wysłany przez menedżera rider muzyki z lat siedemdziesiątych. Zaprosił
techniczny, który był zwariowany: limuzy- do współpracy swoich hinduskich kolegów
ny, koniaki… A okazuje się, że to jest nor- i dali kilka koncertów w Europie. Pamiętam,
malny facet, jeden z nas. Siada i mówi do że przerażające było to, jak zadzwonił do
mnie: „Zapomnij o tym, wiesz, faceci siedzą mnie, mówiąc, że jest na lotnisku w Zuryw Londynie i nie mają co robić, więc wypi- chu (koncert ma się odbyć o godzinie 20
w Sali Kongresowej), a tak zwany emigrasują takie rzeczy”. To jest przykład na to, że
tion officer nie chce przepuścić jednego
zazwyczaj ci najwięksi artyści, im są wybitmuzyka – tablisty pakistańskiego, który
niejsi, tym większą mają zdolność postrzenazywa się Zahir Hussein. Był to czas, kiegania samego siebie jako partnera.
dy nazwisko Hussein znaczyło tyle co „podStudiowałem czarną muzykę i jazz łącz mnie do prądu” i jakiś dureń w Zuryw Stanach w latach 1979–1980. Ogrom- chu na lotnisku, rozmawiając z Husseinem,
nym szokiem było dla mnie, kiedy pojecha- powiedział: „Nie polecisz”. No więc guru
łem na uczelnię i okazało się, że uliczkami McLaughlin odrzekł: „Jeśli mój brat hinkampusu spaceruje pięciu czy dziewięciu… duski nie leci, to ja go nie zostawię w bielaureatów Nobla. Na takim uniwersytecie dzie”. Hussein miał taką dziwną wizę: był
jak Berkley czy Oksford facet, który dostał Pakistańczykiem,
Nobla, do roboty też musi chodzić. Naj- miał pakistański
bardziej wtedy uderzyło mnie spotkanie paszport, mieszkał
między mną – studentem, a wykładowca- w Stanach, miał
mi, muzykami. Relacje były takie kumpel- security… w ogóle
skie… Nie było tej ściany, która dzieliłaby pomieszanie z pouczniów i profesorów.
plątaniem. N ie
W związku z tym, że pracuję przy mu- wiem, jak to załazyce jazzowej, poznaję ludzi trochę jakby twiłem, ale o gow innym stylu – to nie są rockmani, któ- dzinie 14 Zahir
rzy muszą ileś tam telewizorów wyrzucić Hussein miał wizę.
z hotelu. Jazz jest – jak ktoś kiedyś ładnie Konsul z Zurychu
powiedział – najbardziej ambitną muzy- jechał z całym biuką z dziedziny muzyki popularnej, kawa- rem na lotnisko,
łek dalej jest już klasyka. W związku z tym żeby poprzybijać
muzycy też są troszeczkę inni, choć nie- co tylko możliwe
którzy też rozrabiają, jak mój ulubieniec, i jak już wszystko
Al Di Meola. Cudowny facet, ale niezwykle było załatwione,
rozrywkowy. Od trzydziestu lat żyje w ta- okazało się, że sakim transie: 250 koncertów rocznie non molot, którym arstop. Ściągałem go prywatnym samolo- tyści mieli do Wartem. Facet żyje bez zegarka. Jest bardzo szawy przylecieć
fajnie, jak się wszystko udaje, ale zdarzają – wyleciał, lecz nasię sytuacje takie jak na przykład we Wro- stępny miał tylko cztery wolne miejsca. Zacławiu. Na koncert na rynku czekało wte- częła się zabawa pod tytułem: kto ma zody kilkanaście tysięcy ludzi. Na niego nic stać (dwóch muzyków musiałoby zostać).
nie działa, nawet to, że samolot już odla- No więc najpierw zapakowaliśmy tego
tuje… Muzycy przylecieli, a głównego ar- Husseina, żeby już był w powietrzu, z Hustysty nie było. Wyciągałem go z Palermo seinem poleciał McLaughlin i dwóch mujakimiś dziwnymi liniami do Berlina, tam zyków. Jak już oni wylądowali, ucieszyłem
się bardzo, że wszystko ładnie zagra, załaczekała taka aerotaxi (polecam: 10 tysięcy
twiliśmy nawet zespół, który miał ich supkosztuje lot z Berlina do Wrocławia). Miaportować w razie spóźnienia. John McLaułem satysfakcję nie dlatego, że straciłem
ghin mnie bardzo zaskoczył: wszystko było
tę kasę, ale dlatego, że Al Di Meola usiadł
gotowe, tylko nie było tych dwóch muzyw takim samolocie, że spojrzał w lewo: był ków, nazwijmy ich: „peryferyjnych” – gradół i w prawo: był dół. Meola wysiadł na jących na tablach. Nikt by nie zauważył
lotnisku w Wrocławiu… biały. Nie wiedział,

w Kongresowej, że ich nie ma. Jednak on
mi o godzinie 21.00 (a o 21.30 lądował następny samolot z Zurychu) powiedział, że
nie wyjdzie na scenę bez wszystkich swoich braci, dopóki nie będą razem: „Nie gramy”. Takich opowieści jest bardzo dużo!
Jest taka wokalistka – największa na
świecie – Dionne Warwick. Robiliśmy dwa
czy trzy lata temu koncert, wspaniały koncert, lecz pamiętam o jednej sytuacji, która mnie jakby od niej odsunęła. W riderze

było napisane, że do garderoby chce trzy
szampany takiej dziwnej firmy (po dwieście dolarów za butelkę) albo równowartość w gotówce. Jak się później okazało,
było piętnaście takich koncertów i wszędzie otrzymywała równowartość w gotówce. No to albo chce pić tego szampana, albo nie. Wykonaliśmy taki manewr, że
w garderobie czekały trzy rozpakowane
butelki tego szampana, którego oczywiście
ona nie wypiła. To są takie sytuacje, które
może nie dobijają, ale powodują, że zaczyna się postrzegać niektórych artystów jako
ludzi, których interesuje tylko kasa.

końca, są zapętlone i grają non stop, ale zabrałem ten karton. Pamiętam, że współpracowałem wówczas z „Trójką”, były takie rewolucyjne audycje – zabierałem wówczas takie
małe urządzenie, które chodziło jak traktor
i nazywało się odtwarzacz płyt kompaktowych – tego nikt w Warszawie nie miał. Jechałem do Warszawy, opowiadałem, jaki
to też dźwięk będzie słychać, włączałem tę
płytę, po czym 8 milionów słuchaczy, którzy
mieli zwykłe radia, słuchało tego dźwięku tak
samo, jak gdyby włączony był z taśmy czy
winyla. To był taki rewolucyjny czas: pamiętam, że część wytwórni płytowych przysyłała
wówczas listy w rodzaju: „Czy chce pan otrzymywać płyty CD, bo likwidujemy dział winyli
itd.”. Dużo płyt kupuję, ale dużo po prostu dostaję – to bardzo komfortowa sytuacja. Mam
duży dział płyt niesłuchanych – nie dlatego
że nie wyrabiam, ale wiele płyt jest takich,
które odsłucham raz czy dwa razy, odkładam
na stół, a gdy ponownie na nie trafię – odkładam na półkę. Płyty mam ułożone alfabetycznie, a więc w razie potrzeby wiem, gdzie
czego szukać. Bardziej interesuje mnie w tej
chwili muzyka młodych wydawana przez
małe wytwórnie, niż kolejne „Sony’” czy „Warnery”. Wiele rzeczy zbierałem przez lata i jak
się patrzy później na postęp technologiczny,
okazuje się, że wiele działań było bezsensownych. Zbierałem nagrania koncertów na VHS
w czasach, gdy nie było w Polsce telewizji satelitarnych. Na przykład dzwoniłem do kolegi z Monachium: „Nagrywaj mi koncert Jeffa
Becka, o 2.30 w nocy będzie na 3 Sat”, on to
nagrywał i mi przysyłał. Uzbierałem tego ponad tysiąc: rzeczy unikatowe, ale jak się okazało, miałem całe ściany tym zawalone. Później, kiedy moja żona wymyśliła generalny
remont domu, musiałem się z tym przenieść
do garażu. Wszystko było pochowane w kartoniki, skatalogowane – przeleżało to w garażu pięć lat. Mówię w końcu: „Wyrzucam! Wyrzucam bez skrupułów”. Otwieram pierwszy
karton, czytam: „The Rolling Stones z Muddy
Watersem” – przecież nigdzie tego nie ma –
co mam z tym zrobić. Po jakimś czasie znalazłem w Stanach taką maszynę dla idiotów,
która przerabia VHS na DVD – dwa miesiące przegrywałem wszystko. Teraz nie mam
zajętych 20 metrów ściany – tylko metr, bo
mam to wszystko na płytach. Oczywiście nigdy tego nie oglądam – ale mam. Cały czas
jednak miałem jeszcze te VHS-y: „Nie mogę
tego wyrzucić!”. Byłem w Gorzowie, gdzie
mój kolega ma taki fajny klub Pod Filarami
i prowadzi małą akademię jazzu. Zgadaliśmy
się i wziął to do klubu, dzięki czemu cała kolekcja nie przepadła.
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wię do mojej ekipy: „Do rana możecie to
wszystko zjeść i zdemolować tę kuchnię” –
nie miałem już sił.
W ubiegłym roku odwołałem koncert.
Lubię pokazywać artystów niejazzowych,
którzy grają jazz. Okazuje się, że bardzo fajne jazzowe, swingowe płyty nagrywa Charlie Watts (perkusista z zespołu The Rolling
Stones). Gdy się pojawiła taka możliwość,
że może przyjechać na jeden, jedyny koncert do Polski, zaraz podpisałem umowę.
Natychmiast trzeba było wpłacić ogromne pieniądze (tak działają agencje z „tamtej
strony”), cieszyłem się chyba przez pół roku.
Wszystko było już gotowe do odpalenia,
gdy biuro zespołu przysłało mi wiadomość,
że koncertu w tym terminie nie będzie. Będzie może dwa tygodnie później, bo Charlie
Watts musi polecieć z Jaggerem do Nowego Jorku, gdyż rusza jakaś trasa i muszą coś
omówić z prawnikami. Dobrze, przełożyliśmy termin o te dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach agencja Stonesów pisze do mnie,

że jednak nie za dwa tygodnie, tylko za trzy
miesiące, bo prezydent Francji wraz z małżonką zaprosił Charliego Wattsa na kolację
akurat na ten czwartek wieczorem. Przesuwanie terminu trwało trzy lub cztery miesiące, a ja zdałem sobie sprawę z tego, że
będzie pełna Kongresowa, sprzedane będą
wszystkie bilety, a jak wyjdę na estradę, to
każdy z widzów będzie trzymać w ręce pomidora, by mi przysolić.
Myślę, że trzymanie się pewnego harmonogramu, pewnych ustaleń jest rzeczą
najważniejszą. Moi koledzy z Warszawy nienawidzą mnie za to, jak pracuję, bo ja pracuję po poznańsku: z kalendarzem, gdzie mam
zapisane wszystko, co trzeba zrobić. Myślę,
że takie podejście jest właściwe – fajniej jest,
jak artysta chce wystąpić, bo cię lubi i chce
do ciebie przyjechać, niż kiedy artysta, który przyjeżdża, mówi jak Gato Barbieri: „Cieszę się że jestem w Holland”, mówię do niego: „Poland”, a on: „Tak, tak, Holland” – jemu
jest obojętne, gdzie gra.
Z drugiej strony są bardzo miłe skojarzenia, takie jak w ubiegłym
roku, gdy zaprosiłem po
raz kolejny Marcusa Millera. Mam kilka telefonów do
różnych ludzi i dzwonię kiedyś do niego: „Słuchaj, mam
taki problem, może przyjechałbyś tutaj w taki a taki
dzień?”. Marcus mówi: „Dobrze, będziemy wracać z Japonii, to się zatrzymamy
w Polsce, ale nie chcę żadnej Kongresowej czy innej
wielkiej sali”. Po raz pierwszy zagrałem w Polsce Marcusa w małej sali: w klubie
„Palladium” na tysiąc osób,
na stojąco. Nawet dla naszych VIP-ów zlikwidowaliśmy krzesła i zrobiliśmy „amerykański klub”.
Jak pisali dziennikarze i krytycy: był to najlepszy koncert Marcusa Millera w Polsce.
Wszystkie były doskonałe, ale ten stworzył
możliwość bliższego spotkania z publicznością i to zajarzyło tak, że on się świetnie bawił, koncert trwał ponad trzy i pół godziny,
bo facet był nie do zatrzymania. To są takie
bardzo miłe sytuacje związane ze współpracą z gitarzystami.
O płytach winylowych, które posiadam,
mógłbym opowiedzieć indywidualnie o każdej z nich: w jaki sposób ją zdobyłem, skąd
ją mam… Pamiętam tylko, że jak już doszedłem do tego, iż miałem prawie wszystko
z jazzu, co chciałem mieć – wymyślono CD.
To był chyba 1983 rok, gdy pojechałem na
Midem i to zobaczyłem. Rok później poleciałem do Stanów i mój znajomy z dużej wytwórni płytowej dał mi cały karton płyt kompaktowych. Mówię: „Eee tam, nie chcę tego.
Wy tu w Stanach jakieś głupoty wymyślacie”.
Potraktowałem to tak jak te taśmy do odtwarzaczy samochodowych, które nie mają

muzyka

Robiliśmy jako pierwsi w Polsce koncert Diany Krall i to była jazda bez trzymanki. Diana Krall jest wielką gwiazdą.
Przyjechał kwartet do Warszawy, a z tym
kwartetem, który miał pojawić się na estradzie, dodatkowo 34 osoby: garderobianka,
fryzjerka, pani od prawej ręki, pani od lewej… po prostu cuda! W riderze mieliśmy
do wybudowania na zapleczu Kongresowej kuchnię według projektu. Budowa tej
kuchni trwała dwa dni, gdyż trzeba było
wodę doprowadzać itp. Nasze dwie
dziewczyny pojechały z kucharkami
wszystko zorganizować i pokupować
z kartki to, co ta ekipa chce zjeść, miała być też kostkarka do lodu, która nie
robi kółek, tylko gwiazdki czy misie
jakieś – nie pamiętam. Jak to wszystko było gotowe, to Diana przyjechała
i około godziny 22 wzięła butelkę francuskiej czy szwajcarskiej wody mineralnej, wrzuciła sobie do szklanki dwa
te misie z lodu, o 22.30 wyjechała. Nic
nie tknęła – człowieka szlag trafia! Mó-

Dionizy Piątkowski – entuzjasta i promotor jazzu, etnomuzykolog, który gdyby nie było jazzu, z pewnością by go wymyślił. By realizować
swoje pomysły, prowadzi cykl koncertowy
Era Jazzu i aby wszystko usystematyzować,
napisał pierwszą w Polsce „Encyklopedię jazzu”.
Więcej na www.jazz.pl
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Romuald I. Zalewski

Innowacyjna INNOPENA
W numerze 11–12/2011 miesięcznika „Merkuriusz” ukazał się tekst pod
tytułem „Atrakcyjna INNOPENA”, zapowiadający uruchomienie w niedalekiej przyszłości platformy internetowej
www.innopena.pl, poświęconej innowacjom. Wersję beta platformy uruchomiono w lutym, a ostateczną 11 maja
podczas posiedzenia Klubu Partnera
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prace nad platformą są finansowane w ramach projektu przewidzianego
na lata 2010–2013 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Innowacja jest to wdrożenie nowego
lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, nowej metody organizacyjnej lub marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy
lub w stosunkach z otoczeniem. Nie muszą być one nowe dla rynku (w kraju i/lub
za granicą), ale muszą być nowością przynajmniej dla firmy. Wspólną cechą innowacji produktowych jest fakt, że zostały one
wprowadzone na rynek. Nowe procesy,
metody organizacyjne lub metody marketingowe zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie
w działalności przedsiębiorstwa.

Z całą mocą trzeba podkreślić, że chodzi o rozwiązania gotowe, już sprawdzone w innych przedsiębiorstwach, a nie
o podjęcie prac, studiów i badań, które
mogą zakończyć się nie wiadomo kiedy
i z jakim rezultatem. Platforma Innopena® jest adresowana do wszystkich potencjalnych użytkowników, a zwłaszcza
do małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają możliwości prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych.
Platforma podejmuje też misję informacyjną i edukacyjną oferując moduł e-learningowy z szeregiem krótkich
tekstów lub prezentacji dotyczących

W celu poinformowania nowych Czytelników oraz przypomnienia
podajemy kilka cytatów z poprzedniego wydania
Co to jest platforma INNOPENA?
To miejsce wirtualne, czyli platforma internetowa, pośrednik w procesie transferu innowacji otwartych pomiędzy klientem
(biorcą) a dawcą. Platforma zapewni anonimowość, bezpieczeństwo, ochronę praw własności intelektualnej i tajemnicy biznesowej współpracujących stron.
Cel: Poprawa wymiany informacji i komunikacji między
podmiotami, kojarzenie partnerów sfery gospodarki ze sferą B&R (uczelnie wyższe, PAN, JBR) dla wspólnego i szybszego realizowania projektów rozwojowych i innowacyjnych
w przedsiębiorstwach.
INNOPENA umożliwi zgłaszanie przez przedsiębiorstwa problemów z bieżącą realizacją procesów biznesowych i poszukiwanie koncepcji nowych produktów, procesów czy rozwiązań
organizacyjnych i marketingowych. Klientami są przedsiębiorcy
poszukujący innowacyjnych rozwiązań problemów.
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Dawcy – osoby fizyczne lub jednostki sektora nauki (uczelnie wyższe, JBR, instytuty), otoczenia biznesu, pozostałe przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które chcą zająć się problemem
klienta poprzez udział w „innowacji otwartej”. Mogą znać rozwiązanie podobnego problemu w innej dziedzinie działalności produkcyjnej, procesowej, organizacyjnej lub marketingowej. Mają
doświadczenie, świeże spojrzenie, wyobraźnię, wiedzę, lubią
wyzwania i rywalizację oraz mogą szybciej znaleźć rozwiązanie
w zamian za gratyfikację, uznanie i satysfakcję.
Misja – aktywna pomoc przedsiębiorcom w rozwinięciu
współpracy oraz budowie kultury otwartości i współdziałania dla
innowacji. Sens tej działalności to rozwiązywanie Twoich problemów przy współudziale i pomocy innych.
Zakomunikuj swój problem za naszym pośrednictwem,
zwiększając prawdopodobieństwo szybkiego i pomyślnego jego rozwiązania. Szybkość – to ważna przewaga
konkurencyjna!

gospodarczej, gotowe do wdrożenia i zastosowania w warunkach rynkowych.
Przykład: Profesor XYZ posiada nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie chemii, możliwe do zastosowania w branży
budowlanej, i poszukuje przedsiębiorców,
którzy proponują określoną kwotę w zamian za udzielenie licencji.

rządowych i UE, czasopisma branżowe
oraz naukowe. W równolegle prowadzonych badaniach ankietowych i wywiadach kierowano informacje o budowanej
platformie Innopena® do sfery przemysłu
przetwórczego (około 4000 podmiotów),
nauki (około 200 pracowników szkół wyższych i laboratoriów badawczych), a także

Poglądowa, skrócona informacja o innowacjach lub/i technologiach dostępna
jest dla niezarejestrowanych użytkowników. Natomiast osoby fizyczne lub prawne
chcące otrzymać pełne informacje i warunki muszą się wpierw zarejestrować i podpisać umowę z właścicielem platformy
Innopena®, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Umowa gwarantu-

niewymagający rejestracji użytkownika,
daje ograniczony dostęp do jej zasobów.
Użytkownik może przeglądać następujące informacje, klikając na listwie górnej:
Co to jest Innopena®. Zasady działania (regulamin). Eksperci (kto to jest i jaką pełni
funkcję). Przystąp (jak się zarejestrować –
instrukcja z narracją; umożliwia wejście
na drugi poziom). Innowacje (tylko podstawowe informacje). Technologie (tylko
podstawowe informacje). Dalsze informacje są dostępne na listwie prawej: Aktualności. e – Learning. Praktyki. Linki dodatkowe. Facebook.
Zasadnicza oferta portalu składa się
z dwóch kategorii: innowacje i technologie.
Innowacje – typ oferty platformy Innopena® zawierający produkt (wyrób lub
usługa), którym przypisać można przymiot innowacji, a co do których przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na
szybkie opracowanie rozwiązania danego
problemu.
Przykład: Przedsiębiorstwo ABC (Klient)
pracuje nad innowacyjnym szamponem
i prosi Dawców o szybkie opracowanie unikalnej receptury wg podanej specyfikacji
w zamian za określone wynagrodzenie.
Technologie – typ oferty platformy Innopena® zawierający produkty (wyroby
lub usługi), procesy, nowe metody organizacyjne lub marketingowe w praktyce

je anonimowość, bezpieczeństwo, ochronę
praw własności intelektualnej, tajemnicy
biznesowej stron. Użytkownik zarejestrowany otrzymuje login i hasło.
Dalsze kontakty pomiędzy klientem
a dawcą są możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy. Oferta klienta może
być opiniowana przez eksperta, który zawiera umowę podobnie jak klient lub dawca. Zadaniem eksperta będzie także weryfikacja zgodności dostarczonego przez
dawcę rozwiązania ze zgłoszonym zapotrzebowaniem klienta.
Platforma Innopena® będzie stymulowała komercjalizację rozwiązań, nie pobierając opłat, a ponosząc część kosztów
operacyjnych (weryfikacja zgłoszeń klientów, ocena przez ekspertów pomysłów
zgłaszanych przez dawców, obsługa administracyjna). Relacje pomiędzy klientem
a dawcą związane z merytoryczną stroną
będą pod kontrolą platformy. Natomiast
związane z honorarium – będą przedmiotem umowy pomiędzy zainteresowanymi
stronami (klient-dawca).
Informacje o budowie platformy internetowej, jej założeniach i celach były rozpowszechniane z dużym wyprzedzeniem
czasowym za pośrednictwem różnych kanałów. Wykorzystano konferencje naukowe, konferencje podsumowujące projekty innowacyjne finansowane ze środków

do ponad 120 jednostek otoczenia biznesu
(parki naukowe, inkubatory technologiczne, centra innowacji, ośrodki innowacji, instytucje finansowe) z terenu województwa
wielkopolskiego. Z ubolewaniem należy
stwierdzić, że odzew i chęć współpracy nie
były imponujące.
1 czerwca 2012 roku nastąpiła inauguracja kampanii reklamowej w wyszukiwarce Google. Efektem przeprowadzonych działań było kilka tysięcy wizyt
internautów. Z dużym zainteresowaniem
spotkał się udział twórców projektu Innopena® w programie Teleskop Gospodarczy, który był emitowany 18 października
w telewizji TVP3 Poznań. Podczas programu poruszono zagadnienia dotyczące
istniejących barier współpracy pomiędzy
nauką a przemysłem. Przedstawiono również ideę platformy Innopena® jako propozycję połączenia i udrożnienia komunikacji pomiędzy przedstawicielami obu
środowisk.
Na każdym etapie dostępny jest kontakt
w kwestii pomocy technicznej poprzez adres e-mail: innopena@innopena.pl lub telefonicznie pod numerem: 502 567 303
Zachęcamy również do klinknięcia poniższego przycisku „Lubię to!”. Umożliwi to
dodanie platformy Innopena do swoich
ulubionych stron na portalu społecznościowym Facebook. Jest to nasz oficjalny
kanał komunikacji z użytkownikami, w którym informujemy o nowościach w portalu oraz o nowych
ofertach.
Posiadacze smatfonów mogą zalogować się na platformę
korzystając z poniższego kodu QR.
Zachęcamy do
zgłaszania nam swoich uwag i propozycji,
zmierzających do poprawy funkcjonalności platformy, oraz pytań związanych z trudnościami napotkanymi w czasie korzystania z serwisu. 

nauka

innowacji i zagadnień pokrewnych. Wybrane tytuły brzmią następująco: Ochrona własności intelektualnej; Innowacje
otwarte; Konkurencyjność międzynarodowa; Przedsiębiorczość w gospodarowaniu;
Na spotkanie Aniołów Biznesu – kilka kroków w realizacji innowacyjnego pomysłu;
Rozwój zrównoważony; Społeczna odpowiedzialność biznesu;
Firmy spin-off i spin-out.
Kolejne są w przygotowaniu. W celu lepszego
wykorzystania potencjału młodzieży studenckiej
przygotowującej prace
magisterskie lub doktorskie uruchomiono też moduł PRAKTYKI.
Za jego pośrednictwem studenci mogą
poszukiwać tematów prac istotnych dla
firm. Przedsiębiorstwa zaś mogą zgłaszać
tematy i problemy wymagające szybkiego zgłębienia i poszukiwać ambitnych
i utalentowanych wykonawców.
Surfowanie na platformie Innopena
jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy,
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felieton

Od czasu ujęcia potencjalnego terrorysty Brunona K. tematem dyżurnym
środków masowego rażenia, czyli mediów, stał się język nienawiści. Wszak
jak uczy historia, a socjologowie przestrzegają, za słowami idą czyny.
Przypomnę: uważany za spokojnego obywatela chemik, pracujący naukowo na krakowskim Uniwersytecie Przyrodniczym
(dawniej Akademia Rolnicza), Brunon K., jako przedmiot swoich
badań wybrał materiały wybuchowe. Można pogodzić pasje piromana z pracą naukową, choć eksplozje nie przyczyniają się do
wzrostu plonów roślin okopowych, a krowy nie dają więcej mleka.
Pasja akademika była niewinna do czasu, kiedy to zaczęły się radykalizować jego poglądy polityczne. Prawdopodobnie jest lepszym chemikiem niż politologiem, bo doszedł do fałszywych wniosków i postanowił zastosować rozwiązanie radykalne, wymierzone
w całą klasę polityczną. Prokuratura, wsparta przez ABW, na konferencji prasowej ogłosiła, że zamiarem piromana miał być zamach
na wszystkich polityków, którego miał dokonać za pomocą czterech ton materiałów wybuchowych, podłożonych pod gmach Sejmu w trakcie debaty nad ustawą budżetową.
Niech mi czytelnik wybaczy małą precyzję tej rekapitulacji, ale
organy ścigania podają dwie wzajemnie wykluczające się wersje
planu – raz miał to być zamach samobójczy i atak miał nastąpić
z użyciem ciężarówki wypełnionej materiałami wybuchowymi, inna

Podpowiedzieć scenariusz zamachu miał Anders B. z Norwegii. Nie
potwierdza się diagnoza, że za słowami idą czyny, przypadek Brunona K. jest bowiem pojedynczym incydentem, a zamach nie doszedł do skutku. Jeśli prześledzimy doniesienia prasowe u naszych
sąsiadów, na przykład w Niemczech, to okaże się, że nie ma tygodnia, aby nie doszło do zbrodni na tle rasowym, religijnym czy
wynikającym z nietolerancji dla odmienności. Mimo to nikt tam
nie mówi o języku nienawiści, a politycy zastanawiają się, jak nie
naruszając norm demokratycznych, ukrócić nazistowskie ekscesy
NDP. Zbrodnia Andersa B. nie wywołała histerii w Norwegii. Nadal
jest to społeczeństwo otwarte i obywatele nie czują się zagrożeni.
Może się mylę i mimo że w Polsce nie ma aktów przemocy
inspirowanych „mową nienawiści”, trzeba jednak w jakiś sposób
przeciwdziałać, nim do nich dojdzie. Z taką inicjatywą wystąpił
minister Michał Boni, proponując powołanie kolejnej instytucji
zajmującej się tropieniem przejawów werbalnej agresji w mediach, również w internecie. Obok CBA i ABW mielibyśmy „policję
myśli”, iście orwellowski pomysł. W tym pomyśle jest jeszcze coś
niestosownego, bo w roli moralisty, mentora występuje TW (tajny
współpracownik) dawnej policji politycznej, Służby Bezpieczeństwa. Rozumiem, że może niepokoić agresja i obraźliwe wypowiedzi internautów na blogach i publicystyka, częściej amatorów niż
zawodowców, podszywających się pod dziennikarzy. Za poziom
i kulturę wypowiedzi na blogach odpowiadają administratorzy,
a w prasie – wydawcy. Ważniejszym zadaniem byłyby rekolekcje
dla osób publicznych, zwłaszcza polityków. Każda partia ma swoich harcowników, chętnie zapraszanych do radia i telewizji, bo są
atrakcyjni, dziennikarz zawsze może liczyć na jakąś krwistą wypowiedź, co przy okazji zapewnia tematy dyżurnym „znawcom od nawozów i od świata” do omówienia. Po każdym takim wystąpieniu partyjni wodzowie mają pretekst
do wezwań do pojednania i zaprezentowania się
nie jako jastrzębie, lecz gołąbki.
Janusz Palikot, specjalista od politycznego
happeningu, zapowiedział kolejny, tym razem
pojednawczy. W dziewięćdziesiątą rocznicę zamachu na prezydenta Narutowicza, dokonanego przez Eugeniusza Niewiadomskiego, ma
się odbyć wiec ku przestrodze i odświeżeniu
pamięci. Lider partii własnego imienia już zapowiedział, że od tego dnia ze swojego słownika w wystąpieniach publicznych wykreśli
wszystkie określenia mogące dzielić rodaków, obrażać adwersarzy i poniżać przeciwników politycznych, odwołuje też wszelkie
prowokacje w mediach. Język miłości zubaża arsenał środków w walce politycznej. Czy
grozi nam to, że Janusz Palikot zniknie z mediów? Wszak skoro nie będzie obrazoburczy,
przestanie być atrakcyjny jako rozmówca
na przykład dla Moniki Olejnik, która lubi
stawiać kropki nad i.
Kiedy zapytałem zaprzyjaźnionego Norwega Eryka N. o premiera norweskiego rządu, nie mógł sobie przypomnieć jego nazwiska, ale oświadczył: „Wiem, że to porządny człowiek”. Kim jest
Donald Tusk, w Polsce wie każdy przedszkolak, a nawet staruszek
dotknięty demencją. Nic dziwnego, bo średnio dwa razy w tygodniu odbywają się konferencje prasowe z udziałem szefa rządu,
na których wypowiada się na każdy temat. Przyznaję, że zawsze
ze znawstwem, roztropnie, z zatroskaniem. Imponuje mi też rozległość wiedzy premiera, który ma wyrobiony pogląd na kwestie
błędów w sztuce medycznej, kompetencji prokuratorów, światowych prognoz gospodarczych, rezultatów poufnych negocjacji
w Unii Europejskiej, ma też zawsze gotowe rozwiązanie. Szkoda
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wersja podaje scenariusz zdalnego odpalenia wcześniej podłożonego ładunku drogą radiową. Ponieważ nie jestem ekspertem
w dziedzinie materiałów wybuchowych, nie komentuję prawdopodobieństwa obu wersji i nie będę spekulował na temat ich
wykonalności.
Zradykalizować desperata miała kampania nienawiści w życiu
publicznym, wzajemne odsądzanie się od czci i wiary polityków,
szerzony defetyzm w sprawach ekonomicznych i społecznych. Pragnę w tym miejscu uspokoić czytelnika – nie będę cytował inwektyw i oskarżeń, skwapliwie kolekcjonowanych przez publicystów.
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tylko, że często musi się ze wcześniejszych deklaracji i propozycji wycofywać, co czyni zręcznie, wskazując najczęściej na nieprecyzyjną interpretację wcześniejszych zapowiedzi. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że mamy bardziej
celebrytę, mistrza PR-u niż premiera. Brak spektakularnych
sukcesów kompensuje przewidywalność i odpowiedzialność, która zapewnia utrzymanie się u władzy. Jaka byłaby
alternatywa? „Sekta smoleńska”, wariaci, chorzy z nienawiści „zawodowi patrioci”, nieodpowiedzialni populiści, o innych się nie mówi. Pytanie, czy są inne propozycje, nowe
idee w polityce, jeśli nawet są, to niepotrzebne, bo nie pasują do tego świata, w którym spieramy się o słowa, nie
o programy.
Opublikowane w Hiszpanii wyniki badań socjologicznych wykazały, że 60 procent społeczeństwa nie wierzy politykom, uważając, że się wyalienowali i nie dbają o interesy obywateli, tylko własnej klasy. Dziwnie jest to zbliżone
z naszymi diagnozami, które mówią o „zabetonowaniu” polityki blokującej dostęp nowym siłom, o spadku zaufania
do sprawujących władzę. Gdybyśmy chcieli odwołać się
do europejskich wzorców parlamentarnego języka, mielibyśmy kłopot. Przez Wielką Brytanię przetoczyła się dyskusja na temat transmisji telewizyjnych i radiowych z obrad
parlamentu. BBC chciało je zawiesić, nie tylko z oszczędności. Uzasadniano to nie tylko znikomym zainteresowaniem
słuchaczy i telewidzów, lecz także językiem wystąpień parlamentarzystów. Mając świadomość, że są transmitowane,
chcąc zwrócić na siebie uwagę mediów, prześcigali się
w oratorskich popisach, ostrości polemik, prowokacji wobec oponentów na pograniczu dobrego smaku. Ewentualny proces o obrazę może przysporzyć popularności, choć
wiąże się z ryzykiem utraty wizerunku, dlatego najwyżej
w cenie jest dobry łomot. Przeważyła jednak opinia, że prawo do informacji jest wartością nadrzędną, nawet jeśli ma
to niepożądane skutki uboczne i sporo kosztuje. Włoski
parlament słynie z widowiskowości, którą zapewniają temperamenty polityków; dochodziło nawet do bójek. Przyzwyczajeni do tego Włosi traktują występy polityków raczej jako folklor, nieodłączny uprawianiu tego zawodu, są
natomiast niezwykle krytyczni wobec podejmowanych decyzji. Gazety piętnują wystawny tryb życia polityków i korupcje na wszystkich szczeblach, od władz centralnych po
samorządowe. Nie tylko w Polsce klasa polityczna ma fatalną reputację i nie może liczyć na pobłażanie obywateli.
Krytykowano słabość polityki rządu i wielu instytucji
państwowych. Domagano się regularnych konferencji prasowych na przykład prokuratury sprawozdających postępy
w śledztwie smoleńskim. Myślę, że nie brak informacji, lecz
jej jakość jest istotnym problemem.
Nie martwi mnie jakość języka publicznych wystąpień,
boje się natomiast polityków bardziej dbających o swój wizerunek niż o jakość i mądrość podejmowanych decyzji.
Boję się też agentów służb specjalnych dbających o popularność, prokuratorów nieumiejących prowadzić śledztwa, niepotrafiących wyciągać logicznych wniosków, histerycznych wojskowych i policjantów, bezradnych wobec
powierzonych zadań, ekspertów z cenzusem naukowym,
mylących zabobon z wiedzą, dziennikarzy niepotrafiących
krytycznie oceniać źródeł, ekonomistów o wyraźnych poglądach politycznych, ale lekceważących prawa matematyki, zawodowych patriotów, wykazujących radykalizm
wsteczny, którzy wiedzą, co było źle, ale nie mają pomysłów na dziś i jutro, nawiedzonych naprawiaczy świata, lekceważących tych, którzy nie wierzą w ich wizje. 
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JAZZOWE
NUTY
azzoweBluenuty
Note Poznań Jazz Club prezentuje

jazz

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA

Koncertowy styczeń w Blue Note zadowoli praktycznie wszystkich. Dużo
w nim propozycji dla wytrawnych miłośników jazzu, ale także dla tych, którzy dopiero zaczynają
swoją przygodę z jazzem i muzyką na żywo.
Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie z pewnością
koncert kwartetu Jarosława Śmietany i Andrzeja Olejniczaka (12 stycznia). Tych dwóch muzyków, będących niegdyś filarami słynnej grupy Extra Ball,
spotkało się po
trzydziestu latach,
by grać nowoczesną, bardzo energetyczną muzykę
jazzową. Razem
z nimi wystąpią
Ad a m C ze r w i ń ski (perkusja) oraz
Adam Kowalewski
(kontrabas).
Drugim koncertem, który można zak walifiko wać do kategorii

4.01.2013, piątek, godz. 20.00
Good Staff
5.01.2013, sobota, godz. 20.00
Dancing Days – Led Zeppelin Night
6.01.2013, niedziela, godz. 20.00
Fokus

7.01.2013, poniedziałek, godz. 20.00
Mate.O & Głyk Pik Trio – Kolędy
narodów
8.01.2013, wtorek, godz. 20.00
Kacper Sadowski

9.01.2013, środa, godz. 20.00
Wieczór w nastroju kolędowym
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styczeń

wielkich wydarzeń,
będzie występ wirtuoza jazzowej gitary Ulfa Wakeniusa,
razem ze słowackim AMC Trio (26
stycznia). Ulf ma na
swoim koncie dziesięć solowych albumów oraz wspólne
projekty z całą plejadą największych
osobowości muzycznej sceny, jak Oscar Peterson, Herbie Hancock, Michael
Brecker czy Pat Metheny. Każdy wydany przez Wakeniusa album spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem odbiorców
i krytyków.
Ulf Wakienius
i AMC Trio to niejedyni zagraniczni
goście w styczniu.
15 stycznia, po raz
pierwszy w Polsce,
zagrają także młodzi, ale już doskonale znani w całej
Portugalii jazzmani
z No Project Trio.
Styczeń to okres kolędowania, także w Blue Note. Dwukrotnie będziemy mieli okazję poczuć ducha Bożego Narodzenia. 7 stycznia kolędy ukraińskie, angielskie, niemieckie,
irlandzkie, sycylijskie i polskie zabrzmią w wykonaniu Mate.O i Głyk P.I.K Trio – świetnych, doświadczonych muzyków, jak
i debiutujących talentów o głębokiej wrażliwości artystycznej.
Zaledwie dwa dni później, 9 stycznia, na wieczór w kolędowym nastroju zapraszają studenci Zakładu Jazzu i Muzyki
Estradowej poznańskiej Akademii Muzycznej. W programie
kolędy bardziej i mniej znane oraz utwory w stylistyce soul
i pop.

Natalia Świerczyńska – wokal; Tobiasz
Gotfryd – fortepian; Anita Sobiechowska – kontrabas

18.01.2013, piątek, godz. 20.00
Tempero – koncert w ramach XVI
Dnia Judaizmu

12.01.2013, sobota, godz. 20.00
Jarosław Śmietana – Andrzej Olejniczak Kwartet

24.01.2013, czwartek, godz. 19.30
Witold Janiak Trio: „Cinema Meets
Jazz!”
Witold Janiak – fortepian; Rafał Różalski
– kontrabas; Kamil Miszewski – perkusja

15.01.2013, wtorek, godz. 20.00
No Project Trio
16.01.2013, środa, godz. 20.00
„Czy mnie jeszcze pamiętasz” – Piotr
Kuźniak Band
17.01.2013, czwartek, godz. 19.30
PKS Trio

25.01.2013, piątek, godz. 20.00
Noc fanów grupy Mettalica
26.01.2013, sobota, godz. 20.00
Ulf Wakenius & Amc Trio
Ulf Wakenius – gitara; Peter Adamkovič – fortepian; Martin Marinčák – kontrabas; Stanislav Cvanciger – perkusja

Columbus / Columbus Lux
Przyczepy
do przewozu
PRZYCZEPY
DO PRZEWOZU
KONI

koni

Nowoczesne przyczepy do przewozu koni serii Columbus są wyposażone w solidne podwozie firmy Knott, cynkowaną ogniowo ramę i nadwozie wykonane z kompozytu szklano-poliestrowego wzmocnionego sklejką wodoodporną. Przyczepy posiadają duże drzwi wejściowe oraz nastawny system drążków mocujących z przegrodą. Podwyższona i poszerzona przyczepa, skonstruowana według najnowszych rynkowych trendów, zapewnia
komfortową podróż dla dwóch koni i dodatkowych akcesoriów jeździeckich. Poprawiona aerodynamika i kompozytowe nadwozie zapewniają zmniejszony opór i świetne parametry trakcyjne.
Solidne podwozie KNOTT:
wyposażone w amortyzatory i nie wymagające konserwacji sprężyny śrubowe. Trójkątne wahacze, każdy osobno zawieszony, zwiększają bezpieczeństwo i komfort podróży.
Do szczególnych zalet należą:
• brak znoszenia na zakrętach,
• znakomita przyczepność do podłoża,
• duża skuteczność hamowania z wykorzystaniem hamulca
najazdowego,
• wierność śladu,
• dodatkowe koło manewrowe z przodu ułatwia podłączanie przyczepy do samochodu oraz manewrowanie na
parkingu.
Standardowe wyposażenie przyczepy:
• solidna klapa tylna na sprężynach gazowych, na górnej
powierzchni wykładzina gumowa antypoślizgowa, od
spodu stalowe listwy wzmacniające,
• kompozytowa klapa górna otwierana również przy użyciu
sprężyn gazowych, z szeregiem otworów wentylacyjnych,
• duże drzwi wejściowe z prawej strony
• komora do przewozu paki akcesoryjnej, z wjazdem od
strony rampy i dostępem przez dodatkowe drzwi z boku,
• duże, panoramiczne okno z przodu przyczepy,
• oświetlenie wewnętrzne,
• oświetlenie zewnętrzne z zintegrowaną lampą cofania,
• system wzmocnionej cyrkulacji powietrza wewnątrz
przyczepy,
• certyfikowane: dyszel, osie, hamulce, koła i hak niemieckiej firmy Knott,
• burty wykończone tapicerką,
• oczka do przywiązania konia z boków i na tyle przyczepy,
• uchwyty z przodu przyczepy do łatwego manewrowania,
• stalowa przegroda z tapicerką i systemem szybkiego
demontażu.

Producent: C3 Sp. z o.o., ul. Stary Dwór 9, 43-436 Górki Wielkie, tel./fax +48 33 853 90 89
Informacje handlowe: Jan Cieślar, tel. +48 509 226 288

Z nami elegancko
i na czas dokąd zechcesz!

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna
ul. Stanisława Matyi 1, 61-586 Poznań, tel.: +48 61 66 42 500
www.pks.poznan.pl

