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Marek Zaradniak

Universal Music

CARLA BRUNI
A L’OLYMPIA
Albumy koncertowe mają to do siebie, że zawierają zapis czegoś, co już
się nie powtórzy, bo przecież każdy z koncertów jest inny. Dlatego też te
wydawnictwa cenione są przez fanów. „A L’Olympia” to pierwszy koncertowy
krążek Carli Bruni. To zapis koncertu jaki odbył się 11 marca tego roku w renomowanej francuskiej sali Olympia. Zawiera największe przeboje artystki
w nowych opracowaniach. Towarzyszą jej gitarzysta Taofik Farah oraz grający na klawiszach, fortepianie i trąbce David Lewis. Krążek zawiera intymne,
niezwykle osobiste interpretacje dobrze znanych utworów tej artystki.
Dodatkowym magnesem
by sięgnąć po ten album
jest też niepublikowane
wcześniej nagranie utworu
„All the Best” wykonywanego przez Carlę Bruni
w duecie z Marianne Faithfull. Wydawnictwo wzbogacają także DVD z koncertu oraz 26-minutowy
dokumentalny film z amerykańskiej trasy piosenkarki „Little French Songs”.
Po album ten powinni sięgnąć wszyscy, którzy lubią
zarówno nagrania koncertowe jak i klimat piosenki
francuskiej.

ANTOLOGIA – ZAKLINANIE
CZAROWANIE
Jan Kanty Pawluśkiewicz to
prawdziwa fabryka przebojów.
Przebojów niezwykłych, bo klimatycznych. Wielu kojarzyć się może
z grupą Anawa i niezapomnianym
Markiem Grechutą. Tworzy jednak także dla innych, a poza tym
piosenki Grechuty to dziś klasyka
i sięga po nie cała plejada polskich
gwiazd. Świadczy o tym zawartość
tego niezwykłego krążka będącego kolejnym elementem Antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza
wydawanej od roku przez Polskie
Radio. Krążek otwiera „Tango Anawa” w wykonaniu Michała Bajora. Ma
ono jednak znacznie szybsze tempo niż pierwowzór niemal sprzed pół
wieku. Ale Bajor śpiewa na tej płycie również pełne liryzmu „Serce”. Ten
sam utwór wykonuje zresztą też Hanna Banaszak. Warto porównać te
dwie wersje. Niezwykle energetyczna jest piosenka „Nie dokazuj”, którą
tutaj wykonuje Jacek Wójcicki. Co ciekawe wpleciono weń także cytat
z „Wesołej wdówki” Lehara. W klimacie jamajskiej muzyki ska utrzymana
jest wykonywana przez grupę Enej „Niepewność”. Natomiast „Dni, których jeszcze nie znamy” w interpretacji Kamila Bednarka to, jak łatwo
się domyślić, reggae. Warto zwrócić też uwagę na wykonywaną przez
Macieja Maleńczuka wiązankę przebojów z „Szalonej lokomotywy” utrzymaną w klimatach coldwave i jazzu, ale Maleńczuk to także pochodząca
z filmu „Wodzirej”„Piosenka la la” utrzymana w klimacie przebojów Toma
Waitsa i Stanisława Grzesiuka. I wreszcie nie brakuje w tym zestawie piosenek wykonywanych przez tych, dla których zostały oryginalnie napisane. Polecam „Piosenkę naczelnika Wydziału Grobownictwa” do tekstu
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wykonywaną przez Zbigniewa
Zamachowskiego.

Polskie Radio

Długo oczekiwany album grupy U2 otwierają przesterowane gitary
i pełen ekspresji chórek. Tak właśnie brzmi utwór „The Miracle (of Joey
Ramone)”. Wkrótce potem słuchamy spokojniejszego „Every Breaking Wave”
i znów pełnej energii kompozycji „California (There Is
No End To Love)”. Brzmienie klawiszy i basu przynosi
skojarzenia z wczesnymi
przebojami Bono i jego
kolegów. Natomiast „Song
For Someone” jest pierwszą balladą na tym krążku.
I jeśli jej początek może
zniechęcać do słuchania,
to z czasem utwór nabiera
dynamiki. Podobać może
się szczególnie brzmienie
gitar. Dedykowana mamie
wokalisty piosenka „Iris
(Hold Me Close)” to wręcz
klasyka U2 jaką pamiętamy z drugiej połowy lat
80. Dwoma najbardziej
rozbudowanymi utworami albumu są „Raised
By Wolves” i „Cedarwood
Road”. Wiele w nich wpływów amerykańskich. Pierwsza piosenka to nowojorska new wave, druga natomiast to typowo garażowa psychodelia. W „Sleep
Like A Baby Tonight” podobać się może zarówno zmysłowy głos Bono wzbogacony brzmieniem piana, ale również rockowa gitara. Finałowa piosenka
krążka „The Trubles” to filmowe smyczki i piękna dziewczęca wokaliza Lykke
Li oraz pełen ciepła śpiew Bono. W sumie jest to jeden z najciekawszych albumów w dyskografii U2 i warto po niego sięgnąć.

JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ

REPUBLIKA
LIVE 6.12.1998
Na piosenkach Grzegorza Ciechowskiego i Republiki wychowało się
pokolenie. Wymowne
teksty, ale też i niezwykła, jakże rozpoznawalna muzyka sprawiły,
że do dziś ich słuchamy
z przyjemnością i sięga
po nie kolejna generacja. W serii „Koncerty
w Trójce” Polskie Radio
wydało płytę z zapisem
koncertu, jaki odbył się 6
grudnia 1998 roku w Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Znajdziemy tu aż
14 wielkich przebojów
wykonywanych przez
Ciechowskiego i jego
kolegów. Są „Masakra”
i „Kombinat”, „Nieustanne tango” i „Śmierć w bikini”, „Telefony” i „Mamona”,
a więc utwory, które wtedy były już wielkimi przebojami, jak i te, które
wchodziły na rynek. Tamten koncert był pierwszym spotkaniem Republiki ze słuchaczami od momentu wydania płyty „Masakra”, a „Masakra”
pojawiła się trzy lata po krążku „Republika marzeń”. Warto sięgnąć po ten
album, bo przecież koncertowe nagrania mają swój klimat i już się nie
powtórzą, a Republika to dziś już klasyka polskiej muzyki rozrywkowej.
Klasyka polskiego rocka.
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Powierz to nam!
Kancelaria Doradztwa
Podatkowego AUDIT od 1993
roku świadczy usługi księgowe
i doradcze.
Zapraszam do naszych punktów
w Poznaniu przy ul. Macieja Rataja
124 i Luboniu przy ul. Parkowej 7.
Alicja Szymańska
Doradca podatkowy
nr wpisu 06651 na liście Krajowej
Izby Doradców Podatkowych
Laureat programu „Solidny Partner”

tel. +48 602 103 657
audit@interia.pl
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Korzystamy

z doświadczeń
Z Jarosławem Dziubą, prezesem zarządu Phoenix Contact
Wielkopolska Sp. z o.o., rozmawia Mariola Zdancewicz

Co się kryje pod nazwą Phoenix Contact i Phoenix Contact
Wielkopolska?
Phoenix Contact to firma rodzinna, która powstała w Essen
w 1923 roku jako niewielkie przedsiębiorstwo handlujące zaciskami przyłączeniowymi do transformatorów. Trzyosobowa wówczas firma produkowała wyłącznie dla elektrowni. Obecnie kieruje
nią syn założyciela. Jest nadal aktywnym szefem zarządu, mimo
że to już ponad osiemdziesięcioletni pan. Historię firmy tworzyły
więc jedynie dwa pokolenia. Może dzięki temu udało się zachować
kulturę przedsiębiorstwa, która jest ciągle kulturą firmy rodzinnej
mimo, że zatrudnia na całym świecie ponad siedemnaście tysięcy
pracowników, oferuje dwadzieścia pięć tysięcy różnych produktów i generuje obroty rzędu prawie dwóch miliardów euro. Jest
to więc bardzo duża organizacja.
W tym roku mija dwadzieścia lat waszej obecności na polskim rynku. Jakie miejsce w skali korporacji zajmuje polski
oddział?
W tej chwili w Polsce mamy dwie firmy będące członkami grupy. Są to Phoenix Contact Wielkopolska, która powstała w 1994
roku oraz działająca od 1997 roku jednostka handlowa z siedzibą
we Wrocławiu. My wyłącznie produkujemy, a to co wytworzymy
firma-matka dystrybuuje na cały świat pod marką Phoenix Contact, ale z informacją „Made in Poland”.
Co więc Państwo produkujecie?
Jeśli Pani sobie wyobrazi wszystkie miejsca, w których należy
przyłączyć, dołączyć, rozłączyć, przełączyć prąd, to wszędzie tam
są nasze produkty. W mieszkaniach i przemyśle. Są to złącza do
rozdzielnic, tak zwane złącza szynowe i przyłącza do różnych urządzeń elektrycznych. Inną gałęzią są zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, urządzenia, które chronią odbiorniki elektryczne przed
skutkami wyładowań elektrycznych. Jeszcze inną są „elektroniczni
tłumacze”, na przykład urządzenia przekształcające sygnały prądu
stałego na zmienny. Wszelkiego typu interpretery elektroniczne.
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Produkujemy również urządzenia automatyki sterujące wszystkimi, nawet bardzo skomplikowanymi maszynami lub robotami, na
przykład takimi, które produkują samochody. Jako ciekawostkę
mogę powiedzieć, że bardzo blisko współpracujemy z koncernem
Volkswagena przy produkcji samochodu z napędem elektrycznym,
mówiąc konkretnie, niektórych części do samochodu elektrycznego. Specjalizujemy się w stacjach do ładowania akumulatorów
tych samochodów, łącznie z wtyczką i gniazdem do ładowania zamontowanym w samochodzie.
Jaka jest pozycja wielkopolskiego oddziału w całym koncernie?
Jesteśmy jedną z dziesięciu fabryk Grupy Phoenix na świecie.
Cztery ulokowane są w Niemczech, kolejne w Indiach, Chinach,
Brazylii, Turcji, Stanach Zjednoczonych. Pod względem wielkości
zatrudnienia i wartości produkcji znajdujemy się na trzecim miejscu. Produkujemy wyroby o wartości ponad stu milionów euro,
a zatrudniamy dwa tysiące pracowników. Wraz z niemieckimi fabrykami tworzymy Europejski Związek Produkcyjny. Produkujemy
elementy elektromechaniczne, czyli jak już wspominałem wszelkiego typu złącza. Jesteśmy wyłącznymi producentami dla około
dziesięciu tysięcy produktów.
Jak sobie radzicie z produkcją tak dużego asortymentu
w średniej wielkości fabryce?
Historycznie rzecz biorąc, firma zdecydowała się na relokację części produkcji do Polski z bardzo prostego powodu, w 1994
roku tutaj była tańsza siła robocza. Można było łatwiej produkować krótkie serie niewymagające automatyzacji. Najczęściej cykl
życia produktu jest taki, że rozpoczyna się niewielkimi ilościami.
Jeśli zapotrzebowanie na produkt wzrasta następuje automatyzacja. Potem produkt się starzeje, nie opłaca się produkować go
w cyklu automatycznym i powraca się do produkcji ręcznej. Dla
takich potrzeb, pierwszego i trzeciego cyklu, ta fabryka została
stworzona. Oczywiście w ciągu tych dwudziestu lat profil zdecydowanie się zmienił.
W samym montażu opanowaliśmy produkcję półautomatyczną i w pełni zautomatyzowaną. Poza montażem ręcznym opanowaliśmy wiele nowych technologii. Zaczęliśmy produkować

elementy z tworzyw sztucznych, jak i części z metalu. Następnie
zaczęliśmy sami rozwijać technologię produkcji i budować dla siebie formy do produkcji części z tworzyw sztucznych oraz maszyny
montażowe. Stworzyliśmy w tym celu własne działy rozwojowe:
narzędziowy i budowy maszyn. Nasz sukces polega na tym, że ciągle udoskonalamy technologię produkcji.
Musimy mieć też dobrze wykształconych pracowników w produkcji, dobrych techników, którzy zapewnią poprawną pracę urządzeń produkcyjnych oraz kadrę inżynieryjno-techniczną tworzącą i nadzorującą wszystkie procesy. Na wszystkich poziomach
współpracujemy ze szkolnictwem, zawodowym – tu na miejscu
w Nowym Tomyślu i Politechniką Poznańską. Staramy się aktywnie
współtworzyć systemy kształcenia. Na przykład, mimo że tworzywa sztuczne są bardzo rozpowszechnionym materiałem i tysiące
firm w Polsce wykorzystuje je w swojej produkcji, jeszcze kilka lat
temu nie było w Polsce zawodu operatora maszyn przetwórstwa
tworzyw sztucznych. Wystąpiliśmy więc do ministerstwa szkolnictwa z taką inicjatywą. Wspomogliśmy ministerstwo w stworzeniu
ram programowych i byliśmy pierwszą firmą, w której kształcili się
tacy fachowcy. Od wielu lat prowadzimy własny warsztat szkolny, który umożliwia zdobycie praktyki w kilku zawodach uczniom
miejscowej szkoły zawodowej. Kilka lat temu rozpoczęliśmy też
współpracę z Politechniką Poznańską. Przekształcając firmę z czysto produkcyjnej na technologiczno-produkcyjną, musieliśmy
mieć pewność, że będziemy mieli wsparcie ze strony pracowników z wystarczającym wykształceniem technicznym.
Czy to studia dualne były początkiem współpracy z Politechniką?
Zanim doszliśmy do studiów dualnych było kilka etapów. Staraliśmy się zachęcać studentów do odbywania u nas praktyk i pisania prac dyplomowych. Prowadzimy wspólnie z Politechniką projekty rozwojowe częściowo finansowane przez Unię Europejską.
Zrealizowaliśmy już dwa i w trakcie definiowania jest kolejny. Po
kilku latach pracy udało się nam doprowadzić do tego, że wystartowały studia dualne. Aktualnie, to drugi rok pierwszego rocznika,
jednocześnie tworzymy też drugi kierunek. Można powiedzieć, że
jest to coś innowacyjnego na skalę ogólnopolską. Politechnika dostała grant z ministerstwa na rozwój tego typu studiów.
Jakie to kierunki?
Mechatronika, kierunek, który stworzyliśmy wspólnie z Volkswagenem oraz konstrukcja i inżynieria przemysłowa, która miała
szansę wystartować w tym roku dzięki włączeniu się dwóch innych
partnerów z przemysłu. Mamy nadzieję, że ten sposób organizacji
studiów znajdzie uznanie zarówno wśród studentów, jak i wśród
zakładów przemysłowych, co pozwoli na jego upowszechnienie.
W ubiegłym roku otrzymaliście nagrodę „Lidera Polskiego
Eksportu” w rankingu „Rzeczpospolitej”. Czy jest coś, co może
być uznane za polską specjalność w waszej produkcji?
Rzeczywiście. Rokrocznie jesteśmy coraz wyżej notowani
w tym rankingu. W tym roku został doceniony nie tylko nasz udział
w eksporcie. Zostaliśmy wyróżnieni tytułem „Dobra firma”. Znaleźliśmy się wśród dziesięciu najlepszych firm z listy dwóch tysięcy
największych firm w Polsce.

Wracając do Pani pytania, wszystkie nasze produkty są całkowicie wytwarzane w Polsce. Jeśli chodzi o polską myśl techniczną,
to dopiero wchodzimy na rynek z własnymi rozwiązaniami. Od
sześciu lat budujemy dział rozwoju produktu. W tej chwili koncentrujemy się raczej na produktach już istniejących na rynku. Jest to
związane z tym, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z rynkiem,
to firma-matka projektuje wyroby, które my produkujemy. Jednak
niewątpliwie naszą przyszłością jest tworzenie bezpośrednio na
potrzeby klienta. Nasi koledzy z Wrocławia również są twórcami
innowacyjnych rozwiązań. Oddział wrocławski to firma handlowa,
ale pracujący tam inżynierowie mając kontakt z klientami mogli
zareagować na ich potrzeby. Stworzyli system monitorowania zużycia energii, który nazywa się EMwise i jest stosowany w wielu
zakładach przemysłowych w Polsce.
Na czym polega współpraca Politechniki z centrum szkoleniowym firmy w Niemczech?
Opiera się ona na pomyśle stworzenia pewnego rodzaju sieci
edukacyjnej nazwanej EduNet. Grupa naszych firm postawiła na
współpracę z wyższymi uczelniami na całym świecie poprzez wyposażenie laboratoriów uczelnianych w urządzenia produkowane
przez firmę i szkolenie kadr w zakresie ich obsługi.
Uczelnie są również zainteresowane taką współpracą ponieważ urządzenia, które produkuje Phoenix Contact są innowacyjne.
Mogę powiedzieć, że fakt, iż jesteśmy liderem na świecie w naszej
dziedzinie wynika właśnie z innowacyjności naszych produktów.
Właśnie w ramach programu EduNet wyposażyliśmy jedno z laboratoriów na Politechnice Poznańskiej i szkolimy nauczycieli akademickich w naszym centrum szkoleniowym w Niemczech.
Jaki procent waszej kadry stanowią absolwenci Politechniki
Poznańskiej?
Na 2000 pracowników 1400 to pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji. Potrzebujemy jednak coraz więcej kadry
inżynieryjno-technicznej, wśród której znajduje się 77 absolwentów Politechniki Poznańskiej.
Jak wygląda profil wykształcenia pracowników?
Poziom wykształcenia naszych pracowników często przekracza zapotrzebowanie. Głównie dzieje się tak w sferze bezpośredniej produkcji. Wynika to z kształtu naszego systemu szkolnictwa.
Wszyscy wiemy, że w Polsce mamy nadprodukcję absolwentów
z licencjatami i wyższymi studiami. W naszej firmie dokładnie widać skutki tego procesu. Połowa ludzi w produkcji ma licencjat
lub wyższe wykształcenie. Z punktu widzenia pracowników to nie
jest korzystne zjawisko. Ludzie czują się sfrustrowani nie mogąc
w pełni wykorzystać latami zdobywanej wiedzy. Przyznajmy, kto
z wyższym wykształceniem chce do końca życia siedzieć przy stole montażowym?
Z punktu widzenia firmy, to dobrze, że pracownicy są tak wysoko wykształceni. Coraz częściej mamy do czynienia ze skomplikowanymi maszynami, wymagającymi wysokich kompetencji i praca
przy nich nie polega wyłącznie na rutynie. Mamy też skąd czerpać
kandydatów do kadry technicznej i zarządzającej.
Czego się Pan spodziewa po jesiennym forum gospodarczym
na Politechnice Poznańskiej?
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Muszę sięgnąć do historii. Kilka lat temu byliśmy gośćmi podobnego forum, na którym Politechnika szukała kontaktów z przemysłem.
Byłem wówczas zdziwiony, słysząc wiele oczekiwań ze strony przedstawicieli przemysłu i słowa nauczycieli akademickich, że nie da się,
nie można, to nie w naszym systemie szkolnictwa wyższego. Pierwsze
konkretne spotkanie między nami a Politechniką w sprawie stworzenia studiów dualnych, Volkswagen dołączył do tego projektu później,
odbyło się cztery lata temu. Za namową naszego partnera z firmy-matki, który prowadzi w Niemczech centrum szkoleniowe, którego współpraca ze szkołami wyższymi opiera się właśnie o system studiów dualnych, zwróciliśmy się do Politechniki z taką propozycją. Wówczas,
mając w pamięci tamto forum, również myślałem, że przy skostnieniu
naszego systemu szkolnictwa nie da się tego zrobić.
Już na pierwszym spotkaniu na Politechnice okazało się jednak, że
istnieją pewne możliwości, pewna elastyczność, która umożliwi dostosowanie programu nauczania tak, aby był on w większym stopniu
powiązany z praktyką. W ciągu tych trzech lat obserwowałem zmianę
podejścia ze strony uczelni, szczególną otwartość na przemiany i potrzeby przemysłu. To forum widzę jako jeden z elementów tej układanki dotyczącej pola współpracy z przemysłem. Politechnika przejmuje
inicjatywę i zaczyna aktywnie poszerzać i unowocześniać swoją ofertę.
Jak może wyglądać współpraca z Politechniką w dziedzinie badań, innowacji, wdrożeń, patentów?
Jesteśmy w trakcie trzeciego projektu badawczego. W zasadzie nie
jest to czysto badawcza praca, raczej wdrożeniowa polegająca na poprawie jakości produkowanych przez nas wyprasek dzięki wprowadzeniu grzania indukcyjnego do form wtryskowych. Wyniki tego projektu
dotowanego po części przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są
bardzo obiecujące, a produkt zbudowany w ramach podpisanej z Politechniką umowy konsorcyjnej już został wyróżniony Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Jakie są priorytety w planach rozwojowych na najbliższą przyszłość?
Znaleźliśmy się na takim etapie, który wymaga po pierwsze dużo
wyższej myśli technicznej, po drugie dużo większej innowacyjności.
Obecnie tworzymy dział rozwoju produktu, który już zatrudnia czterdziestu inżynierów. To dopełnia obraz nowoczesnej fabryki, z własną
myślą techniczną, zarówno w technologii produkcji, jak i w samym
produkcie.
Na rozwój potrzebne są jednak zawsze bardzo duże pieniądze.
Żeby móc się rozwijać musimy po prostu coraz więcej produkować.
Dlatego też, korzystając z dobrej koniunktury na nasze produkty na
świecie, zaplanowaliśmy na lata 2015-2017 zbudowanie kolejnych
dwóch hal o łącznej powierzchni około 18.000 m², co stanowi nieomal
podwojenie powierzchni produkcyjnej firmy. Pierwsza z nich to w pełni
zautomatyzowany magazyn materiałów. Będzie to centrum logistyczne, które pozwoli na optymalizację wszystkich procesów. Drugi budynek, to największa z dotychczasowych hala produkcyjna, w której
umieścimy również wspomniane wcześniej centrum rozwojowe produktów wraz z laboratoriami.
Duża część tej rozmowy dotyczy kształcenia kadr...
Tak. Bo też jest to jeden z najważniejszych czynników rozwoju i źródeł sukcesu. Tu też odwołam się do historii firmy i wizji właściciela. Kilka
lat temu uczestniczyłem w jubileuszu 75-lecia centrum szkoleniowego
w siedzibie firmy-matki. Proszę porównać wiek firmy i wiek centrum
szkoleniowego firmy. Momenty ich powstania dzieli tylko kilka lat. Właściciel powiedział wówczas, że firma dopiero wtedy staje się stabilną
i rozwojową, kiedy stworzy własną kuźnię podstawowych umiejętności wykorzystywanych w procesach produkcyjnych i zapewni sobie stały dopływ pracowników zdolnych tworzyć innowacje. Już wtedy wiedział, że to wszystko tworzą ludzie. Dobrze wykształceni, o szerokich
horyzontach.
My tylko korzystamy z jego doświadczeń i staramy się wcielać je
w życie.
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Od ponad 80 lat Phoenix Contact jest liderem w technikach połączeń elektrycznych i automatyce przemysłowej. Oferuje produkty, systemy i rozwiązania dla
różnorodnych zastosowań przemysłowych.
Zakład produkcyjny w Nowym Tomyślu – Phoenix
Contact Wielkopolska Sp. z o.o., to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, będące
częścią międzynarodowej grupy. Spółka we wrześniu obchodziła jubileusz 20-lecia. Goście dopisali,
był zarząd firmy-matki: dr Heinz Wesch, prof. Gunter
Olesch i Klaus Eisert, przedstawiciele Phoenix Contact
z Długołęki z prezesem Maciejem Merkim na czele, byli też włodarze – wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Mateusz Klemenski, burmistrz
Nowego Tomyśla Henryk Helwing i jego zastępca Wojciech Ruta, Starosta Nowotomyski Andrzej
Wilkoński i wicestarosta Tomasz Szulc oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły. Przyjechali przedstawiciele lokalnych firm: Aesculap Chifa Sp. o.o., Kiel
Sp. z o.o., Bech Packaging Sp. z o.o. czy Spółdzielni
Inwalidów Powstaniec Karpicko. Zaszczyciły swoją
obecnością władze Politechniki Poznańskiej – prorektorzy, profesorowie Jan Żurek i Jacek Goc.
Okazją do wspólnego spotkania 12 września na terenie zakładu było uroczyste wbicie pierwszej łopaty
pod rozpoczynającą się budowę hali zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania o powierzchni około 5 tys. m². Ze względu na dobrą koniunkturę
na produkty firmy i dynamiczny wzrost sprzedaży zdecydowano się równocześnie zbudować również halę
produkcyjną o powierzchni około 12,5 tys. m². Łącznie
powstanie więc prawie 18 tys. m² nowych hal, co spowoduje wzrost powierzchni zabudowy firmy o 70%.
Obie te inwestycje są częścią projektu inwestycyjnego o wartości od 20 do 30 mln euro, którego realizację w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Phoenix rozpoczął w połowie roku.
2017 rok to planowany termin ukończenia. Pozwoliło
to już w ciągu tego roku stworzyć 300 nowych stanowisk pracy (w tej chwili w firmie pracuje już ponad
2.000 pracowników) i ta liczba zapewne jeszcze wzrośnie pomimo toczących się równolegle procesów automatyzacji produkcji.
Świętowano też wspólnie z pracownikami, co jest już
„phoenixową” tradycją. W zorganizowanej następnego dnia imprezie rodzinnej wzięło udział ponad 6.000
osób! Czekało sporo atrakcji, można też było zobaczyć
miejsce pracy swoich bliskich.
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Pamięć charakteryzują napięcia, sprzeczności, konkurencyjność. Pamięć jest podstawą do budowania wspólnych
przekonań, ideologii i polityk. Jest też niezbędnym instrumentem umacniania społecznej spoistości i służy
mobilizacji przy wspólnie podejmowanych działaniach.
W systemach demokratycznych pamięć stabilizuje prawo, instytucje i obyczaje.
Jednocześnie jednak, pamięć może budować wrogość,
wykluczać, a nawet prowadzić do przemocy. Historia dostarcza nazbyt wiele przykładów instrumentalizowania,
wypierania i nadużywana pamięci oraz traktowana jej
jako oręż przeciwko Innemu. Pytania o pamięć są zatem
pytaniami o relacje społeczne, o ich otwartość oraz o jakość demokracji.

Dlaczego Jan Karski jest jedną
z kluczowych postaci historii XX wieku?

W sprawie
pamięci...
Inni o Karskim

2014 rok, to ostatni rok czteroletniego programu Muzeum Historii Polski „Jan Karski. Niedokończona misja”, objętego Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Rok Karskiego wieńczy międzynarodowa konferencja
w Warszawie „Pamięć i odpowiedzialność” poświęcona
historycznej roli Karskiego, zmieniającej się funkcji pamięci w życiu narodów oraz pojmowaniu kwestii ludobójstwa przez społeczność międzynarodową.
Pamięć to szczególnie delikatny element ludzkiego doświadczenia. Nie ma jednej pamięci dla wszystkich. Pamięć jednostek różni się na ogół od pamięci małych
i większych społeczności, a także od pamięci narodów.
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Moje pierwsze osobiste wspomnienie Karskiego pochodzi
z lat 40. ubiegłego wieku, kiedy był on na misji w Stanach Zjednoczonych, w celu powiadomienia amerykańskich przywódców
i społeczeństwa o żydowskiej tragedii, która działa się w Polsce
pod okupacją nazistów. Pamiętam dokładnie, jak dyskutował
o tym z moimi rodzicami, siedząc przy stole w naszym domu.
Wciąż pamiętam zdziwienie mojego ojca, kiedy dowiedział się,
że dosłownie wszyscy Żydzi, nie tylko mężczyźni, ale i kobiety i dzieci, byli z pełną premedytacją unicestwiani. Mój ojciec
był gorliwym krytykiem antysemityzmu, więc wyjątkowo poruszyło go naoczne świadectwo Karskiego. Pamiętam również,
że jako chłopiec byłem absolutnie zafascynowany osobowością
Karskiego, bliznami na jego nadgarstkach, tym dramatycznym
świadectwem tragicznie zakończonej misji na Zachód, kiedy
schwytało i torturowało go gestapo. Karski ujmował mnie swoją szczerością i odwagą.
Postać Karskiego ma swoje miejsce w pierwszym rzędzie, na
pierwszych stronach współczesnej historii Polski. Reprezentuje
on wszystko, co było najbardziej godne i bohaterskie w okresie
drugiej wojny światowej. Wiernie służył sprawie wolności Polski i był całkowicie oddany kwestii ratowania ginącego społeczeństwa żydowskiego. Jego historia ma wielkie znaczenie dla
zrozumienia historii drugiej wojny światowej w tym sensie, że
– aczkolwiek obecnie znajomość zasadniczych faktów o Holokauście jest rozpowszechniona – to wtedy na Zachodzie znajomość tych faktów była prawie całkowicie nieobecna. On starał
się dotrzeć do świadomości, a jeszcze bardziej pobudzić sumienie Zachodu. Osiągnął swój cel tylko do pewnego stopnia. I to
była tragedia jego życia.
Historia Jana Karskiego to świadectwo, że wielkość człowieka mierzy się jego postawą moralną. Życie jest pełne i ma sens,
jeżeli jest podporządkowane wartościom etycznym. I choć dzisiejsza problematyka światowa jest odmienna od tej, którą znał
Jan Karski, z jego historii można się jeszcze wiele nauczyć, szczególnie w sprawach dotyczących możliwości zachowania pokoju na świecie.
dr Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog polskiego
pochodzenia, doradca prezydenta USA Jimmiego Cartera

Karski

Są świadkowie obiektywni, starający się nie ominąć najdrobniejszego szczegółu. Taki był Karski. Więcej: był on świadkiem
buntowniczym. Świadkiem, który nie pozwalał na osłabienie
wymowy relacji. Świadkiem, który nikomu nie pozwalał myśleć,
że to świadectwo go nie dotyczy.
W tym wieku kłamstwa i zdrady Karski jest przykładem tego,
że można było pozostać wiernym prawdzie, niezależnie od
sytuacji.
Konstanty Gebert, eseista, historyk, dziennikarz

Jan Karski był jednym z Polaków, którzy odegrali najważniejszą rolę w stosunkach polsko-żydowskich XX wieku. Jego poświęcenie w misji dotarcia do prawdy o Holokauście, jak i przekazania tej prawdy przywódcom Zachodu, zasługuje na najwyższe
uznanie. Przez wszystkie powojenne lata na emigracji był także
niezłomnym orędownikiem prawdy o stosunku Polaków do Żydów podczas wojny, przeciwstawiając się fałszywym uogólnieniom i stereotypom.
W porozumieniu z polskim podziemiem dostał się on w przebraniu estońskiego wartownika do obozu koncentracyjnego
w Izbicy. Poczynione tam obserwacje posłużyły mu za podstawę raportu o niemieckim ludobójstwie. W listopadzie 1942 roku
przedostał się na Zachód, gdzie poinformował w szczegółach
władze RP, Wielkiej Brytanii i USA o dokonywanej w obozach
zagładzie ludności żydowskiej. Przekazał też apel Żydowskiego
Komitetu Narodowego w okupowanej Polsce o pomoc aliantów
w powstrzymaniu Holokaustu, która nie nastąpiła.

YIRUMA

the world’s famous pianist

and composer

Światowej sławy pianista i kompozytor, niezrównany talent
wśród muzyków – YIRUMA po raz pierwszy zagości w Polsce!
Jego muzyka zachwyca ekspresyjnością i żywiołowością połączoną z delikatnymi dźwiękami. Popularność YIRUMY nie słabnie od
momentu wydania jego rewelacyjnego albumu „First Love” w 2001
roku. Artysta regularnie koncertuje po Azji, Europie i Ameryce Północnej wypełniając sale widzami po same brzegi. Teraz nadszedł
czas na Polskę!

prof. Wojciech Roszkowski, przewodniczący
Rady Muzeum Historii Polski
Rola Jana Karskiego jako człowieka, bez którego doświadczeń wojennych nie można w pełni pojąć tragedii Holokaustu, jest niezmiernie doniosła. Można ją ująć na dwa sposoby.
Pierwszy, i to całkiem prosty, odnosi się do klasycznej definicji Raoula Hilberga o trzech perspektywach i wymiarach Zagłady – perspektywy ofiary, sprawcy i świadka. Wzajemnie się
one dopełniają i dopiero w oświetleniu trzech typów narracji
do tajemnicy Holokaustu można jakoś dotrzeć. Byli jednak różni świadkowie, a Karski był tym z nich, który jako jedyny przekazał wolnemu światu, gdy jeszcze nieliczni polscy Żydzi żyli,
prawdę o dokonującym się dziele Zagłady. Był jedynym świadkiem Zagłady, z którym rozmawiali alianccy mocarze – Eden
i Roosevelt.
Drugi sposób myślenia o Karskim to konstrukcja kategorii
Sprawiedliwych, osób, które mordowanym Żydom okazały pomoc i które nielicznych z nich uratowały. Rola Karskiego przy
takim ujęciu jest niezmiernie intrygująca. Wprawdzie osobiście
nikogo nie uratował, lecz dzięki przeprowadzonym z narażeniem życia rozmowom z liderami żydowskiej Warszawy, wizycie
w obozie zagłady oraz ryzykownemu przewiezieniu na Zachód
raportów o Zagładzie uratował – zaryzykuję taką opinię – dobre imię polskich chrześcijan i w ogóle opinię Europejczyków.
Był to największy z możliwych gestów solidarności z mordowanym narodem.
prof. Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny
Materiał powstał we współpracy z Muzeum Historii Polski.
Odsyłamy do archiwalnych wydań „Merkuriusza” (numer 6567) z 2013 roku, w których zamieściliśmy we współpracy z Muzeum Historii Polski cykl artykułów o Janie Karskim.

W języku koreańskim „YIRUMA” oznacza „Osiągnięcie”. Artysta
ma powody, by posługiwać się właśnie takim pseudonimem, bowiem od najmłodszych lat przejawiał talent muzyczny. Grę na pianinie zaczął jako pięciolatek, a gdy skończył jedenaście lat przeprowadził się do Londynu, gdzie uczęszczał do szkoły muzycznej The
Purcell School. W grudniu 1996 roku wziął udział w nagraniu albumu The Musicians of Purcell. Po ukończeniu szkoły w 1997 roku
kontynuował naukę na kierunku kompozycji w King’s Collage London. Już wtedy ten obiecujący młody pianista zyskał popularność
i uznanie w Europie wydając swój pierwszy album „Love Scene”
w legendarnej wytwórni fonograficznej Decca Records. W 2002
roku jako pierwszy koreański artysta otrzymał zaproszenie do
udziału w prestiżowym wydarzeniu świata muzyki MIDEM w Cannes organizowanym co roku we Francji od 1967 roku. W 2011 roku
dzięki wytwórni Sony Music Entertainment Korea INC. wydał album z okazji dziesięciolecia twórczości zawierający jego najlepsze
i najpopularniejsze utwory.
Twórczość YIRUMY znajduje swoich zwolenników na całym
świecie. Artysta wielokrotnie wyruszał w trasy po Azji, Europie
i Ameryce Północnej. Wszędzie jego ekspresyjna i wypełniona
emocjami muzyka spotykała się z niezwykłym uznaniem. Teraz
także polska publika będzie miała okazję usłyszeć jego najbardziej znane utwory, takie jak „River Flows in You,” „Kiss The Rain”
oraz „Maybe”. Zapraszamy na niezapomniane koncerty do Krakowa i Poznania!
16.11 – Kraków, ICE Kraków, godz. 18:00
17.11 – Poznań, Sala Ziemi, godz. 19:00
Bilety do nabycia na
www.ebilet.pl, www.eventim.pl,
www.makroconcert.pl oraz w salonach Empik.

Prawnicza
ekstraklasa

Z prof. Romanem Budzinowskim, dziekanem Wydziału Prawa
i Administracji UAM, rozmawia Mariola Zdancewicz
Wiemy już z poprzednich rozmów
w „Merkuriuszu”, że specjalizuje się Pan
w prawie rolnym. Jest Pan w tej dziedzinie jednym z najlepszych teoretyków
w Europie. Niedawno zjechali na Państwa zaproszenie eksperci z włoskich,
hiszpańskich ośrodków naukowych...
Chodzi o konferencję w Obrzycku koło
Poznania, której byłem współorganizatorem ze strony polskiej. Odbyła
się pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. To już kolejna, piąta polsko-włoska konferencja naukowa,
zorganizowana przez Katedrę
Prawa Rolnego Wydziału Prawa
i Administracji UAM. Współorganizatorem ze strony włoskiej był
– tak jak dotychczas – prof. Francesco Adornato z Uniwersytetu
w Maceracie. W obradach wzięli
udział prawnicy-agraryści z rożnych ośrodków uniwersyteckich
w Polsce i we Włoszech, a także
agraryści hiszpańscy.
Wybór tematu konferencji
nie był przypadkowy. „Prawo
rolne wobec wyzwań współczesności” stanowi bowiem przedmiot zainteresowania agrarystów z różnych państw.
W państwach członkowskich Unii Europejskiej trwają intensywne prace w zakresie wdrożenia do krajowych porządków

prawnych nowych aktów prawa unijnego,
stanowiących podstawę wspólnej polityki
rolnej w bieżącym okresie programowania, w latach 2014-2020 i będących odpowiedzią na wyzwania tej polityki. Również w sferze nie objętej wspólną polityką
rolną prowadzone są prace legislacyjne
zmierzające do przygotowania nowych
albo zmiany obowiązujących aktów praw-

nych, dające wyraz wyzwaniom „krajowym”.
Podejmując tematykę współczesnych wyzwań, nauka prawa rolnego ma szansę
wspierać wspomniane działania legislacyjne. Takie było główne przesłanie naukowe

konferencji. Kolejne spotkanie agrarystów
polskich i włoskich odbędzie się za dwa
lata we Włoszech.
Mamy nową ekstraklasę prawniczych
wydziałów. Tegoroczny ranking pokazał, że nie tylko Kraków i Warszawa rządzą prawniczym rynkiem...
Wydział Prawa i Administracji UAM
należy obecnie do najlepszych w Polsce. Od lat niezmiennie klasyfikowany jest na czołowych
miejscach w różnego rodzaju
rankingach, w tym tak prestiżowym jak coroczny ranking
najlepszych wydziałów prawa w Polsce przygotowywany
przez „Rzeczpospolitą”. W rankingu tym nasz wydział w roku
2014 uplasował się na drugiej
pozycji. Wynik ten stanowi dla
nas powód do satysfakcji i jest
potwierdzeniem słuszności
zmian, jakie sukcesywnie od
kilku lat wprowadzane są w naszej jednostce, w tym w zakresie zwiększenia efektywności
prowadzonych badań, ale także i dostosowywania procesu
kształcenia studentów do nowych wymagań rynku.
Potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą decydują
o miejscu na liście.

95 lat i sztafeta pokoleń
Wydział Prawa i Administracji UAM od początku swojego ist- Peretiatkowicz wykorzystali tę możliwość w sposób niezwykle nonienia jest częścią uniwersytetu w Poznaniu, współtworząc w kró- watorski. Z inicjatywy tego ostatniego, powstał program studiów
lewskim mieście nad Wartą 400-letnią tradycję akademicką, sięga- dwusekcyjnych, prawno-ekonomicznych.
jącą czasów Akademii Lubrańskiego i zygmuntowskiego Kolegium
W ciągu zaledwie dwudziestu lat poznański Wydział Prawa stał
Jezuickiego. Zainaugurował swoją działalność 1 kwietnia 1919 się niezwykle atrakcyjnym ośrodkiem dydaktycznym i naukowym.
roku, był zatem pierwszym wydziałem, młodej poznańskiej uczel- Do przedwojennych absolwentów zaliczają się, obok licznego groni i trzecim po Krakowie i Warszawie wydziałem prawa w Polsce.
na późniejszych profesorów uczelni poznańskich, m.in. Jan NowakTwórcy i pierwsi wykładowcy w momencie budowania po- -Jeziorański, Jerzy Waldorff, Stefan Korboński, Stanisław Kasznica jr,
znańskiej uczelni, stanęli przed ogromną szansą stworzenia go od Edmund Pappelbaum czy legendarny aktor Jacek Woszczerowicz.
podstaw. Powstały więc nowe struktury organizacyjne, jak i proKilku luminarzy przedwojennego wydziału stworzyło szkogram studiów. Związani z Lwowem i Krakowem młodzi profeso- ły, które na wiele dziesięcioleci zdominowały profil badawczy
rowie: Jan Rutkowski, Tadeusz Brzeski, Zygmunt Lisowski i Antoni ośrodka poznańskiego. Nazwiska Edwarda Taylora w naukach
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Wprowadziliśmy kierunek prawno-ekonomiczny i polsko-niemieckie studia prawnicze. Skąd takie zmiany? Życie zawodowe
po aplikacji nie musi być usłane różami.
Dlatego dobrze być specjalistą w jakiejś
dziedzinie.
Dlaczego warto postawić na Państwa?
Mówi prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, prodziekan ds. nauki i współpracy
z zagranicą:
Profesjonalna kadra wykładowców
w połączeniu z nowoczesnym budynkiem i atrakcyjnymi programami studiów sprawiają, iż nasz
wydział jest chętnie wybierany przez absolwentów liceów. Studia łączone są z prawdziwą nauką,
bowiem nie można nie
wspomnieć o licznych
inicjatywach studenckich,
takich jak: koła naukowe,
czasopisma naukowe,
liczne konferencje czy też
sympozja. Nasi studenci
uczestniczą w wielu konkursach zarówno w kraju, jak i za granicą. Jako
przykład podać można
ich udział w finałowej rundzie Międzynarodowego Konkursu Prawa Humanitarnego
„Youth for Peace” zorganizowanego przez
International University MITSO w Mińsku
czy też w prestiżowym międzynarodowym konkursie Foreign Direct Investment

International Arbitration Moot w Stanach
Zjednoczonych. Warto podkreślić, że studenci niejednokrotnie sami zdobywają
środki na wyjazdy, otrzymując dofinansowanie w ramach konkursów ministerialnych, takich jak między innymi „Generacja
Przyszłości” czy też „Diamentowy Grant”.
Władze wydziału są dumne z każdego
tego rodzaju sukcesu i z chęcią wspierają
inicjatywy studenckie. Ważnym elementem naszych działań jest także internacjo-

w przygotowywanych przez naszych pracowników wykładach w językach obcych.
Poznają naszą kulturę, historię, zwyczaje
oraz co ważne, promują wydział za granicą.
Celebrujecie zjazdy absolwentów i odnawianie dyplomów, tym razem okazją
była pięćdziesiąta rocznica od ukończenia studiów...
Z reguły pod koniec roku akademickiego, w maju lub w czerwcu, odbywają się tradycyjne zjazdy absolwentów poszczególnych roczników
studiów naszego wydziału. Niektóre roczniki organizują takie spotkania z okazji „okrągłych” rocznic, inne,
wprawdzie nieliczne (jak
odpowiadającego na to pytanie) co roku. Szczególnie
uroczysty przebieg mają
spotkania z okazji pięćdziesiątej rocznicy ukończenia
studiów. Są one połączone
z uroczystym wręczeniem
przez Rektora UAM odnowionych dyplomów magistra. Takie „odnowione dyplomy” w maju bieżącego
roku otrzymali ci, którzy
fot. Maciej Męczyński – Życie Uniwersyteckie
ukończyli studia dokładnie
nalizacja nauczania. Tym bardziej, iż od lat pięćdziesiąt lat temu. W ich gronie znajdustudiuje tu w ramach programu Erasmus je się czterech profesorów wydziału i wiele
liczna grupa studentów zarówno z Euro- znanych osobistości ze świata polityki, kulpy, jak i spoza niej. W tym między innymi tury, sądownictwa, adwokatury, prokuratuz krajów tak odległych jak Brazylia czy też ry. Organizatorem spotkania był, jak zwykle,
Kazachstan. Mają oni okazję uczestniczyć dr Mirosław Feldmann.

ekonomicznych, Alfreda Ohanowicza i Józefa Sułkowskiego w cywilistyce, Jana Rutkowskiego i Zygmunta Wojciechowskiego w naukach historyczno-prawnych czy Stanisława Kasznicy i Mariana
Zimmermana w nauce administracji – to dziś absolutna klasyka
naukowa, która wytyczyła kierunki badań w naukach prawnych
i ekonomii na wiele lat.
Na przełomie lat 50. i 60. zaznaczyła się charakterystyczna
wielopokoleniowa więź. Obok dawnych mistrzów, którzy tworzyli zręby wydziału, w apogeum swojej aktywności znajdowali się
ich uczniowie i współpracownicy: Józef Górski, Jan Zdzitowiecki,
Jan Haber, Tadeusz Cyprian i Marian Zimmerman oraz nieco młodsi Zygmunt K. Nowakowski, Stanisław Waszak, Zdzisław Kaczmarczyk, Alfons Klafkowski, Władysław Siedlecki, Witalis Ludwiczak
czy Michał Sczaniecki. Równocześnie w okres wzmożonej naukowej aktywności wchodziło pokolenie, które ukończyło studia już
po wojnie. I choć generacyjnie było zróżnicowane, to nazwiska

Kazimierza Kolańczyka, Edmunda Wengerka, Witolda Maisla,
a nade wszystko Zygmunta Ziembińskiego i Zbigniewa Radwańskiego stanowią po dziś dzień chlubę wydziału.
Ta swoista „sztafeta pokoleń” nadała Wydziałowi Prawa i Administracji pewien niepowtarzalny klimat, a jednocześnie spowodowała, że stał się on na wiele dziesięcioleci czołowym wydziałem
prawa w Polsce. To tu pod kierunkiem prof. Zygmunta Ziembińskiego rozwinęła się słynna, poznańska szkoła teorii i filozofii prawa. Prof. Zbigniew Radwański, idąc w ślady prof. Ohanowicza, wraz
z uczniami i współpracownikami wysunął poznańską cywilistykę
na pierwsze miejsce w Polsce, prof. Andrzej Szwarc rozpoczął pionierskie badania kryminalistyczne, prof. Witold Maisel – nad archeologią i ikonografią prawną, zaś prof. Henryk Olszewski – nad
historią doktryn politycznych i prawnych.
Na podstawie tekstu dr. Maksymiliana Stanulewicza
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Centrum ogrodnicze Ogród Marzeń prowadzi
szeroki zakres działalności dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Oprócz podstawowych usług, takich jak projektowanie ogrodów oraz ich zakładanie, w naszym sklepie
ogrodniczym oferujemy nie tylko rośliny ogrodowe, ale również rośliny i artykuły dla domu,
na balkon czy taras. Służymy fachową poradą.
Dążymy do tego, by jakość naszych usług stała
na jak najwyższym poziomie. Chcemy, by Państwa ogrody były urzeczywistnieniem marzeń
i ideałów, które nosicie w swojej wyobraźni.
Masz problem w ogrodzie, chcesz go upiększyć,
a może jest dopiero w planach?
Skontaktuj się z naszymi doradcami!
Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń „A+M”
ul. Kirkora 2 (za stacją BP)
Swarzędz k. Poznania

Andrzej Brylak
tel./fax 61-815-91-23
tel. 602-635-365
biuro@ogrod-marzen.pl
www.ogrod-marzen.pl/
Projektant zieleni:
Monika Staniek
tel. 664-70-11-67
e-mail:
projekty@ogrod-marzen.pl
Usługi ogrodnicze:
Mikołaj Skubiszak
tel. 602 536 849
Wszelkie pytania odnośnie
dostępności roślin na placu:
Małgorzata Kowalczyk
Przemysław Dotka
tel. 664-70-11-65
e-mail: ogrod@ogrod-marzen.pl
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 osłowie przedłużyli Ukrainie bezcłowy dostęp do
P
rynku UE
Parlament Europejski przyjął plan przedłużenia bezcłowego dostępu ukraińskiego eksportu
do rynku UE do końca roku 2015. 497 posłów
głosowało za, 78 przeciwko, a 56 wstrzymało się
od głosu, przyjmując oryginalną propozycję Komisji bez poprawek.
„Biorąc pod uwagę obecną sytuację, terminowe przedłużenie tego rozporządzenia, które gwarantuje Ukrainie autonomiczne środki handlowe,
jest dowodem na to, że UE może działać szybko
i zdecydowanie. To także dowód naszej woli politycznej i moralnego obowiązku” – powiedział poseł sprawozdawca, Gabrielius Landsbergis (EPP,
LT). Dodał, że dla ukraińskich producentów oraz
interesów jest to szansa, żeby przygotowali się
do pełnej implementacji umowy o pogłębionej
i kompleksowej strefie wolnego handlu (DCFTA)
od początku roku 2016.

Jednostronne działania handlowe zostały po
raz pierwszy wprowadzone w kwietniu tego roku
w celu natychmiastowego wsparcia ukraińskiej
gospodarki, po tym jak Rosja, w następstwie wiosennych wydarzeń politycznych na Ukrainie, nałożyła ograniczenia w dostępie do swojego rynku.
Planowano, że środki te wygasną po upływie sześciu miesięcy i zostaną zastąpione wzajemnym
otwarciem rynków, na bazie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, ratyfikowanej przez parlamenty UE i Ukrainy we wrześniu. Jednak w trakcie
rozmów z Ukrainą i Rosją 12 września UE zgodziła
się opóźnić ustanowienie strefy wolnego handlu
UE-Ukraina do 31 grudnia 2015 roku „w ramach
kompleksowego procesu pokojowego na Ukrainie”. Pozwoli to Ukrainie na utrzymanie strefy
wolnego handlu z Rosją, co nie byłoby możliwe
w przypadku otwarcia ukraińskiego rynku dla UE.

Wielkopolska na Open Days
Prawie 250 osób wzięło udział w debacie na temat wielopoziomowego zarządzania w polityce
spójności, na którą Wielkopolska zaprosiła do swojego przedstawicielstwa w Brukseli w trakcie Open
Days 2014.
Debatę otworzyła Hanna Jahns, członek gabinetu unijnego komisarza ds. polityki regionalnej
i miejskiej, Johannesa Hahna. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Komisja Europejska wspiera i promuje współpracę pomiędzy różnymi poziomami zarządzania w polityce spójności jako metodę poprawiającą skuteczność oraz wpływ funduszy strukturalnych na rozwój unijnej gospodarki i zwiększanie zatrudnienia. Hanna Jahns przypomniała o wypracowanym wspólnie przez unijne instytucje
europejskim kodeksie postępowania w dziedzinie partnerstwa, który obowiązuje zarówno przy programowaniu, jak i wdrażaniu funduszy strukturalnych.
Reprezentujący władze samorządowe przedstawiciele z Anglii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec oraz
Polski, w trakcie debaty odnosili się głównie do tego jak w praktyce wygląda udział władz lokalnych i regionalnych w opracowywaniu programów operacyjnych 2014-2020 oraz jak te programy
zmieniły się w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową 2007-2013.

II Europejski Tydzień Kodowania
Od 11 do 18 października odbył się Europejski Tydzień Kodowania. Kilkaset różnorodnych
wydarzeń we wszystkich państwach członkowskich miało zbliżyć informatykę do zwykłych
obywateli i zachęcić ich do rozwijania umiejętności cyfrowych.
Idea Europejskiego Tygodnia Kodowania
(ETK) została wysunięta przez „Młodych Doradców” (MD), grupę młodych ludzi z całej Europy, którzy doradzają obecnej komisarz do
spraw agendy cyfrowej Neelie Kroes w sprawach związanych z kształtowaniem cyfrowego społeczeństwa (od 1 listopada Kroes zastąpi
Günther Oettinger, obecny komisarz ds. energii. Grupa 23 MD, oprócz doradzania Kroes, jest
aktywna w sprawach związanych z informatyką
i społeczeństwem od tworzenia startupów informatycznych po promowanie wykorzystania
nowych technologii w szkołach. To oni wymyślili, by przeznaczyć tydzień w roku na promocję

kodowania, czyli posługiwania się podstawowymi językami programowania czy tworzeniem
aplikacji. Mówi, że są młodymi ludźmi, którzy
marzą o świecie, gdzie wszelkie zwariowane
idee dostają szansę, by go zmienić. Podkreślają
też, że chcą dać szansę tym, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności kodowania niezależnie
od ich wieku i potrzeb.
Komisja Europejska zwraca uwagę, że ponad
90 procent zawodów wykonywanych na świecie
wymaga umiejętności cyfrowych. Podstawowa
wiedza w tym zakresie jest więc niezbędna dla
większości Europejczyków. Oprócz rozwijania
podstawowych umiejętności KE liczy na to, że
ETK zachęci więcej ludzi do wyboru kariery informatycznej. Według jej danych, mimo wysokiego bezrobocia w Europie wywołanego kryzysem,
rynek pracy bardzo potrzebuje informatyków.
Według szacunków KE do 2020 roku w Europie
może brakować prawie miliona osób z tej branży.

 owa Komisja,
N
Nagroda
Sacharowa
i budżet 2015
Październikowa sesja plenarna
Parlamentu Europejskiego upłynęła głównie pod znakiem głosowania nad nowym składem Komisji Europejskiej. Zespół Jeana-Claude'a
Junckera otrzymał wymagane poparcie parlamentarzystów i przejmie
swoje obowiązki 1 listopada. Posłowie przedyskutowali także upływającą kadencję José Manuela Barroso
oraz zagłosowali przeciwko cięciom
w przyszłorocznym budżecie unijnym. Poznaliśmy także laureata Nagrody Sacharowa 2014. Jest nim
kongijski ginekolog Denis Mukwege.
Posłowie przegłosowali powołanie nowej Komisji Europejskiej, w zaproponowanym przez Jean-Claude
Junckera składzie, a ustępujący szef
KE Jose Manuel Barroso podsumował swoją pięcioletnią kadencję.
Ginekolog z Demokratycznej
Republiki Konga – Denis Mukwege
został tegorocznym laureatem Nagrody Sacharowa. Decyzję podjął
przewodniczący PE Martin Schulz
i liderzy grup politycznych. Doktor
Mukwege, który pomaga ofiarom
gwałtów w Kongo, odbierze wyróżnienie podczas uroczystej ceremonii
26 listopada w Strasburgu.
Parlamentarzyści zagłosowali przeciwko proponowanym przez
Radę cięciom w przyszłorocznym
budżecie unijnym. Ich zdaniem budżet musi zapewniać więcej środków na badania naukowe, edukację
i pomoc humanitarną. Zatrzymać
należy też rosnącą liczbę niespłaconych przez UE długów, które mogą
poważnie zaszkodzić europejskim
przedsiębiorstwom. Kompromisowa wersja dokumentu zostanie wypracowana po ostatecznej rundzie
negocjacji z rządami UE.
Europosłowie sprzeciwili się również agresji tak zwanego Państwa Islamskiego i przyznali, że Turcja musi
w większym stopniu wspomóc Kurdów w walce z ISIS w oblężonym
mieście Kobane. W oddzielnej debacie posłowie zastanawiali się nad
kwestią europejczyków walczących
po stronie ISIS. Część deputowanych
proponowała szybkie przyjęcie unijnego Rejestru Nazwisk Pasażerów
(PNR), który pomógłby w walce z terroryzmem napływającym do Europy.
O-MAZ
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„Doktorat honoris causa jest
najwyższą godnością akademicką. Nasza Alma Mater w całych swych dziejach
obdarowała tą godnością
sto kilkadziesiąt osób najbardziej zasłużonych na
polu nauki, kultury, sztuki i życia społecznego. Ich poczet
otwiera podwójna
laureatka Nagrody
Nobla – Maria Skłodowska-Curie. Senat Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza
w Poznaniu uchwałą z dnia 26 maja
2014 roku włączył
do grona naszych
doktorów honorowych Profesora Henryka Samsonowicza
– największego z żyjących historyków
mediewistów, światowej sławy specjalistę w zakresie
integralnie traktowanej historii politycznej, gospodarczej i kulturalnej, a w szczególności w zakresie dziejów
polskich miast i polskiego
społeczeństwa późnego średniowiecza na tle europejskim. [...]”
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prof. dr hab.
Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

O wielkim
uznaniu…

Prof. Samsonowicz na uroczystości
w dniu 15 października dziękując za wyróżnienie powiedział, że od teraz może
czuć się członkiem wspólnoty „jednego
z najznakomitszych uniwersytetów polskich, leżącego w kolebce polskiej państwowości”. „Dla mnie, jako dla poszukiwacza wiedzy o swoim kraju, właśnie to
miasto jest wspaniałym symbolem polskiej historii. Czasów, w których rodziła się
wspólnota Polaków, tych, w których powstawał ustrój samorządnego społeczeństwa miast i wsi.”
[...] Wychowanek Uniwersytetu Warszawskiego, z Uczelnią tą związał całą
swoją naukową karierę. Jego mistrzami
byli profesorowie Marian Małowist, Witold Kula, Tadeusz Manteuffel, Aleksander Gieysztor, Stanisław Herbst. Jako
badacz debiutował w historii gospodarczo-społecznej. [...]

Ze wszech miar nowatorskie studia
nad kapitałem gdańskim poprowadziły
ich Autora w sposób naturalny ku problematyce handlu bałtyckiego i Hanzy.
[...] Kulminacją tych jego zainteresowań
było obszerne opracowanie, do dziś niezastąpione, Późne średniowiecze miast
nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w. (1968). Stanowiło ono dla Autora w pewnym sensie – jak można ocenić z perspektywy lat
– swego rodzaju pomost do jego przejścia od problematyki hanzeatyckiej, par
excellence handlowej, ku problematyce
miejskiej w szerszym zakresie.
Spektakularną realizacją w tym obszarze jest znakomity esej, spełniający
wszakże rygory naukowe, Życie miasta
średniowiecznego (1970), wprowadzający w problemy początków miast, ewolucji form osadnictwa miejskiego, społecznej struktury osad miejskich, pracy
w miastach, zabudowy miejskiej, czasu
w mieście, roli politycznej miast i kultury miejskiej, a wszystko to w zasadzie w odniesieniu do miast polskich,
z uwzględnieniem tła i kontekstu europejskiego. Niezależnie od tego, że sporadycznie włączał się Henryk Samsonowicz w zbiorowe opracowania dziejów
niektórych miast polskich (Warszawa,
Sandomierz, Przemyśl, Wyszków), dominowała w jego badaniach własnych
z tego zakresu nadal problematyka
ogólna, dotycząca handlu, zagadnień
ustroju miejskiego, wzajemnych relacji
miasto – wieś, dobroczynności miejskiej,
wpływu wspólnot miejskich na politykę,
kształtowania się sieci miejskiej, miejsca
i roli miast małych w Polsce, rozwoju kultury miejskiej itp., aby ostatecznie znaleźć wyraz w wielkim opracowaniu syntetycznym we współautorstwie z Marią
Bogucką, Dzieje miast i mieszczaństwa
w Polsce przedrozbiorowej (1986). [...]
Nie sposób pominąć wielkich umiejętności Henryka Samsonowicza w zakresie integralnej prezentacji polskiego
procesu dziejowego. Mam tu na uwadze zwłaszcza dwie jego realizacje. Jedna to Historia Polski do roku 1795 (1967,
wyd. piąte 1990). [...] Przejrzyście i kompetentnie napisana, dająca integralny
obraz staropolskiego procesu dziejowego, przeszła dobrze próbę czasu. Druga
to Złota jesień polskiego średniowiecza

(1971). Trawestując polski tytuł znakomitego dzieła holenderskiego autora Johana
Huizingi (Jesień średniowiecza), Autor dał
sygnał, że dla Polski schyłek średniowiecza
to okres złoty. Wypełniając dotkliwą lukę,
jaką w opracowaniach podręcznikowych
dziejów Polski przedstawiała druga połowa XV wieku, poszedł w kierunku nowatorskiego spojrzenia na ten okres monarchii
jagiellońskiej, który prowadził do demokracji szlacheckiej i do rzeczypospolitej obojga narodów. [...]
Osobnej wzmianki wymaga syntetyczne opracowanie Henryka Samsonowicza
z zakresu historii regionalnej, tj. Mazowsza. W zbiorowym dziele Dzieje Mazowsza
do 1526 roku (1994), pod wspólną redakcją
A. Gieysztora i właśnie H. Samsonowicza,
ten ostatni stworzył dwa rozdziały dające
w sumie bardzo kompetentny i syntetyczny obraz dzielnicy w kluczowych jej problemach, bo w historii politycznej (1351–
1526) i w historii gospodarczo-społecznej
(od połowy XIII do początku XVI wieku).
Trzeba podkreślić, że Mazowsze, zachowujące w całości lub w znacznej części swoją odrębność w stosunku do odnowionego
Królestwa Polskiego, wymagało osobnego opracowania przed wszystkimi innymi
dzielnicami.
Wypada jeszcze wspomnieć o paru
współautorstwach Henryka Samsonowicza w spojrzeniach syntetycznych na dzieje Polski, ważnych między innymi przez to,
że cieszą się poczytnością i mają znaczny
wpływ na świadomość historyczną Polaków. Zwracam tu uwagę na następujące pozycje: Polska. Losy państwa i narodu
(1995) we współautorstwie z T. Łepkowskim, T. Nałęczem i J. Tazbirem; Tysiącletnie dzieje Polski (2000) wspólnie z J. Tazbirem; Polska na przestrzeni wieków (2006) we
współautorstwie z A. Chwalbą, T. Kizwalterem, T. Nałęczem, A. Paczkowskim, J. Staszewskim, J. Tazbirem i A. Wyczańskim.
[...] Głęboka refleksja nad istotą i sensem
dziejów, mająca oparcie we własnym jego
dorobku badawczym i w wielkiej erudycji,
a w jakimś stopniu wynikająca także z presji nowej rzeczywistości, która – generując
szereg pytań pod adresem historii – prowadziła Henryka Samsonowicza ku refleksjom
o dużym zasięgu miejsca i czasu.

Najpierw szczególnej uwagi wymaga
znakomity zbiór studiów pod wspólnym
tytułem Dziedzictwo średniowiecza. Mity
i rzeczywistość (1991). Tysiącletni okres historii, który nazywamy średniowieczem,
widziany przez pryzmat różnych uproszczeń, a często także niewiedzy, bywa oceniany pejoratywnie, a w każdym razie
w sposób kontrowersyjny. Daleki od apoteozy tego okresu Autor ujawnia – na gruncie wielkiej erudycji i znajomości rzeczy –
zarówno jego blaski, jak i cienie, burząc
przy tym mity i umacniając wiedzę o rzeczywistych zdobyczach. Myśl Autora prowadzi do konkluzji, że cywilizacja i kultura
Europy są znacznie mocniej ukorzenione
w rzeczywistości średniowiecznej aniżeli
w tej grecko-rzymskiej.
Z kolei nieduża książeczka „Długi wiek X”.
Z dziejów powstania Europy (2002; z wersją
niemieckojęzyczną, 2009), przynosi szereg przemyśleń Autora, głównie na temat
kształtowania się pod względem cywilizacyjnym, kulturalnym i politycznym „młodszej Europy” na tzw. barbaricum epoki imperium rzymskiego i na wschód od limesu
karolińskiego, inaczej mówiąc na północ
od Dunaju i na wschód od Łaby. Przemyślenia te idą znacznie dalej, dotyczą bowiem
również zaczynu wrastania owej „młodszej
Europy” w organizm „Europy starszej”.
Tu dochodzimy do dwóch bardzo nośnych z punktu widzenia naszych dziejów
narodowych i dziejów Europy studiów refleksyjnych: Miejsce Polski w Europie (1995)
z wersją niemieckojęzyczną (1997) i z nowym uzupełnionym wydaniem pod tytułem Nieznane dzieje Polski. W Europie czy na
jej skraju (2012) oraz Północ-Południe (2002).
[...] Procesy cywilizacyjne, kulturalne i wyznaniowe, a po trosze także polityczne,
rozpatrzone w długim ciągu czasowym,
otwierają duże pole do przemyśleń, choćby dlatego, że dotyczą kwestii niekiedy
bardzo dyskusyjnych. Ale właśnie prowokowanie do historycznej refleksji, a może
i do dyskusji, jest głównym celem Autora.
Henryk Samsonowicz, przeniesiony
w świat wielkich trendów i procesów cywilizacyjnych oraz kulturalnych, nie zdominował bynajmniej całkowicie Henryka
Samsonowicza osadzonego w dobrym
warsztacie badawczym, w którym liczą

się jako tworzywo źródła historyczne i ich
skrupulatna interpretacja. Taki walor bowiem reprezentuje długo oczekiwana monografia jego pióra Konrad Mazowiecki
(1187/88 – 31 VIII 1246) (2008).
[...] W karierze uniwersyteckiej był dziekanem Wydziału Historycznego UW, dyrektorem Instytutu Historycznego tegoż Uniwersytetu i wreszcie na fali „Solidarności”,
w 1980 roku, został wybrany na jego rektora; z tej godności został odwołany w czasie
stanu wojennego w 1982 roku. Przez długie lata działał aktywnie w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego,
z prezesurą w latach 1978–1982 włącznie.
To między innymi dzięki niemu Towarzystwo, zachowując dużą sferę suwerenności w stosunku do reżimowej ideologii, wywierało wielki wpływ na nauczycieli historii.
Swoim autorytetem wspierał on czynnie nauczycielską „Solidarność” w jej walce o takie
zmiany w szkolnych programach nauczania
historii, które prowadziłyby do jej odkłamania. Działając w Polskim Towarzystwie Historycznym, zorganizował i z powodzeniem prowadził Komisję Mediewistyczną,
która wywarła duży wpływ na rozwój mediewistyki w całej Polsce. Wreszcie był Henryk Samsonowicz uczestnikiem Okrągłego
Stołu, który otworzył naszą wielką transformację. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego
był ministrem edukacji narodowej, a potem
w randze wiceministra współkierował Komitetem Badań Naukowych.
O wielkim uznaniu, jakim cieszy się
całokształt działalności Henryka Samsonowicza, świadczą najlepiej jego wysokie
odznaczenia państwowe. Wymienię tylko
trzy: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
francuski Krzyż Oficerski Legii Honorowej
i Krzyż Wielki Republiki Węgier. [...]
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski
Członek Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie
Dziękujemy Wydawnictwu Naukowemu
UAM za udostępnione materiały z publikacji
przygotowanej na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi.
fot. Maciej Męczyński
Życie Uniwersyteckie
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Maria Przełomiec

Po co Zachód
zaprasza Putina

na międzynarodowe spotkania
jak G20 czy szczyt Azja-Europa?
Fakt, że Zachód zaprasza Putina do wzięcia
udziału w międzynarodowych spotkaniach, takich jak szczyt G-20 czy szczyt Azja-Europa (ASEM)
to prawdziwa ironia, a być może nawet paradoks.
Przecież Rosja rażąco naruszyła prawo międzynarodowe, dokonując inwazji na Krym, a potem
anektując go i nie przestaje rzucać wyzwania Zachodowi poprzez ciągłą presję wojskową na kolejne części Ukrainy.
Zachód jako całość jest znacznie silniejszy od
Rosji. Rosyjska gospodarka w ujęciu nominalnym,
i to zaledwie w przybliżeniu, jest porównywalna
z włoską, podczas gdy Stanów Zjednoczonych
jest ośmiokrotnie większa, a Unii Europejskiej
– siedmioipółkrotnie.
Z tego powodu poważne sankcje sektorowe
oraz presja Zachodu powinny zadać Rosji druzgocący cios – zmusić ją do przerwania agresji, zniechęcić do przyszłego awanturnictwa i w idealnym
scenariuszu doprowadzić do oddania nielegalnie
zaanektowanego Krymu. Symbolem skutecznej
reakcji Zachodu powinno stać się wykluczenie
Rosji z wyżej wspomnianych międzynarodowych
spotkań.
Dlaczego więc tak się nie stało? Chyba dlatego, że Rosja z sukcesem prowadzi z Zachodem
wojnę psychologiczną. W obliczu skrajnie zdeterminowanego Putina, znacznie większe możliwości Zachodu nie
są wystarczająco wykorzystywane. Podczas gdy Zachód ciągle
liczy na współpracę i rozmowy, Putin jest przygotowany na konfrontację.
W konsekwencji zyskuje na inicjatywie
i zaskakuje znacznie silniejszego, ale biernego i jak na razie nieudolnego zbiorowego przeciwnika.
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W dodatku Zachód cierpi na brak
jedności, a biorąc pod uwagę obecną
administrację w Waszyngtonie, brakuje
mu śmiałego przywództwa (przewodzenie z tyłu
leading from behind jest negacją przywództwa,
mimo że administracja Obamy twierdzi coś przeciwnego). Dopóki Zachód pozostaje bierny i łudzi się, że dialog może być substytutem środków przymusu (efektywne sankcje są takim
środkiem), Putin będzie prowadził politykę
prowokowania.
Biorąc pod uwagę malejące atuty Rosji czyli gospodarkę w stagnacji, niskie ceny
ropy i gazu oraz nowe źródła energii, które
zdobywają światowe rynki, może się wydawać, że Putin prowadzi
obecnie mądrą grę (usiłując osiągnąć maksymalMaria Przełomiec – polska dziennie dużo, póki jeszcze jest
nikarka, była korespondentka sekcji polwystarczająco silny), tyle
że z czasem z pewnością
skiej BBC, potem w Telewizji Polskiej.
okaże się ona strategiczZ
wykształcenia archeolog peruwiański,
nie nieefektywna. Oczystudiowała na Wydziale Historycznym UJ
wiście, o ile Zachód będzie w stanie i zechce
w latach 1980-1987. Specjalizuje się w teprzejąć inicjatywę, i zmomatyce związanej z krajami byłego ZSRR
bilizować swoje rozległe
(od
lutego 2007 w TVP Info prowadzi prozasoby środków przymusu oraz miękkiej siły (vast
gram „Studio Wschód”), od 2001 członsoft and coercive powers).
kini Rad Programów „Niezależne Media
Zachód zaprosił Wła4” i „Wsparcie niezależnych wydawnictw
dimira Putina na te szczyty, bo jest on prezydenw Centralnej Azji” zorganizowanych przez
tem Rosji, a ukraiński
Fundację „Solidarności Polsko-Czesko-Słokryzys nie może być rozwackiej”. Współpracownica m.in. gazety
wiązany bez udziału Moskwy. Twierdzenia, że
„Dziennik”, a także wychodzącego w Poz powodu Ukrainy „Roznaniu tygodnika „Przewodnik Katolicki”.
sja powinna być izolowaPublikuje także w innych pismach, m.in.
na” czy „żadnych decyzji

we „Wprost”.

Andrzej Wilowski

odnośnie Ukrainy bez Rosji” może
podpowiadać nam serce, ale
politykę musimy prowadzić
głową. Ani Rosja nie jest
izolowana, ani rosyjska
polityka – bez względu
na jej siłę oddziaływania
– nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na
ukraiński kryzys. Reakcja
Zachodu, polityka izolowania oraz karania Rosji
nie doprowadziła do
tej pory do złagodzenia kryzysu na Ukrainie. Przy tym nie wszyscy na Zachodzie taką
politykę popierają.
Z drugiej strony rosyjskie społeczeństwo jest zjednoczone wokół Putina a polityka Moskwy w stosunku do Ukrainy
ma poparcie mas. To daje Rosji przewagę. To również powoduje, że w przypadku gdy mowa jest o Ukrainie, Rosja reaguje pierwsza.
Ukraina wymaga teraz więcej uwagi,
bo czas Kijowa ucieka. Kraj jest w zasadzie
w ruinie, a Zachód ma dylemat, obawiając
się, że ratowanie Ukrainy może oznaczać
kontynuację praktyk korupcyjnych. Z kolei brak pomocy doprowadzi do pogorszenia sytuacji społecznej i gospodarczej oraz
napięć w społeczeństwie. Ukraińcy mogą
wykazywać jedność, jeżeli chodzi o „rosyjską agresję”, ale są mocno zróżnicowani, jeżeli idzie o oczekiwania, co dalej. Zachód
nie powinien zapominać, że – bez względu
na to, jak bardzo chcielibyśmy, aby Kijów
odniósł sukces – Ukraina nie jest w pełni
wiarygodna z powodu korupcji i przedkładania przez jej elity polityczne osobistych
interesów ponad narodowe.
Tak więc kryzys nie może zostać rozwiązany bez udziału Rosji, mimo że polityka Moskwy bezpośrednio przyczyniła się
do obecnej sytuacji. Zachodni liderzy muszą także wysłuchiwać głosu Putina i próbować rozliczyć go za popełnione
czyny, a temu również służą
te spotkania. Izolowana, zraniona Rosja może uczynić
i uczyni Ukrainie jeszcze
więcej szkód.

Chuligani
przeciw
Salamitom
27 października 2014 roku

W Koloni odbyła się prawdziwa bitwa chuliganów z policją.
Rekrutujące się z piłkarskich kibiców bojówki postanowiły zaprotestować przeciw agresywnym zachowaniom mieszkających
w Niemczech radykalnym muzułmanom, znanym jako Salamici.
Ocenia się, że ten odłam muzułmanów liczy w Niemczech ponad sześć tysięcy i ma licznych zwolenników w innych krajach
europejskich.
Niemiecką opinię publiczną zbulwersowała wiadomość
o akcji, w ramach której ta wspólnota rozdała kilkaset tysięcy
egzemplarzy Koranu w języku niemieckim na ulicach większych
miast. Czy fakt rozpowszechniania świętej księgi islamu może
budzić obawy?
Wątpliwości nie mieli kibice i wystąpili w koszulkach z napisem „Chuligani przeciw Salamitom”. Jednak do konfrontacji doszło z policją. Państwo broni swobód religijnych.
Na pograniczu Syrii, Iraku i Turcji trwa wojna. Dżichadyści proklamowali republikę islamską i mordują wszystkich innowierców, Jazydów, Kurdów, a nawet liberalnych Muzułmanów. Wśród bojowników jest wielu z europejskimi paszportami,
w tym dwudziestu Niemców. Wszystko wskazuje na to, że ta liczba jest znacznie większa. Kim są ci ochotnicy? Większość to potomkowie emigrantów z krajów muzułmańskich, ale zdarzają
się i konwertyci, rdzenni Europejczycy, którzy przeszli na Islam.
Europa w ramach dojrzałej demokracji wdrażała z zachwytem program „Multikulti”. Chętnie widziano przybyszy z różnych
stron świata, zwłaszcza w krajach starzejących się społeczeństw.
Ruszyli do Europy Muzułmanie z bagażem swojej wiary i wartości, ale po wartość dodaną, lepszy byt. Nie mieli zamiaru ani się
integrować, ani asymilować, zwyczajnie przyszli po swoje, podzielić się dobrem, którego Europie zbywało. Wyrastały kolejne
pokolenia w apatii z postawami roszczeniowymi, nauczeni eksploracji systemów demokratycznych. Ci naiwni Europejczycy dawali pieniądze za wszystko, nawet posiadanie dzieci. Niestety te
dzieci wyrastały w pustce, nie miały czego przejąć po rodzicach,
a status ich rówieśników ciągle nie był im dostępny. Zwykle ludziom zagubionym odpowiedzi dostarcza wiara. Wiara w cokolwiek. Z pomocą przychodzi Koran, przystępny jak instrukcja do
telewizora, wystarczy mądry przewodnik i znajdzie się odpowiedź na każde pytanie. Jeśli ktoś walczy o bardziej sprawiedliwy świat, nawet jeśli jest to walka terrorystyczna, jak w Syrii, to
człowiek staje się ważny, wszak każdy bojownik jest kandydatem na świętego, jak się tu nie uda, to zawsze jest raj obiecany.
Europejczycy jeszcze się łudzą, że harmonijnie w pejzaż znaczony wieżami kościołów wkomponują się wieże minaretów.
Tyle, że wieże minaretów są znakami żarliwej wiary, a kościoły tylko zabytkami, ta wojna o wartości jest już przegrana. Nie
chciałbym tylko doczekać tej chwili, kiedy w poczuciu zagrożenia zaczną się na nowo formować szwadrony niebieskookich
blondynów, w mundurkach zaprojektowanych przez Hugo Bossa, z Wagnerem na uszach.
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Przemysław Jankowski

Unikatowa
wystawa

Od jednego samolotu CSS-13 w wersji rolniczej pozyskanego w 1968 roku, w ciągu niespełna 50 lat do kolekcji dołączono kolejne siedem samolotów, śmigłowiec
i wiele innych obiektów związanych z agrolotnictwem.
W poprzednich artykułach, które uka- – w pawilonie St-2 i plenerową – na placu
zały się zarówno w „Merkuriuszu” jak i „Mo- pomiędzy budynkami spichlerza i gorzelni.
toszybowcach.pl” informowaliśmy o bieżą- We wnętrzu umiejscowiono najstarszy i zacych postępach w modernizacji wystawy razem najcenniejszy eksponat – samolot
stałej „Agrolotnictwo” w Muzeum Narodo- CCS-13 o konstrukcji drewnianej, krytej płótwym w Szreniawie.
nem. Można też tu zobaczyć lotnicze zbiorAktualnie ekspozycja w pełnej kra- niki na chemikalia. Część z nich posiada dosie udostępniona jest zwiedzającym. Po- datkowe oprzyrządowanie w postaci pomp
dzielono ją na dwie części: wewnętrzną do cieczy lub rozrzutników do chemikaliów
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pylistych, a na mapach lotniczych widzimy
najpopularniejsze trasy przelotów polskich
ekip agrolotniczych do Afryki oraz zdjęcia
z ich pracy. Zaprezentowano również fotografie z plantacji trzciny cukrowej i bawełny,
nad którymi polskie samoloty wykonywały
najwięcej lotów. Tuż obok zaprojektowano
teoretyczną część ekspozycji. W tym miejscu można zapoznać się z różnorodnością

tej specyficznej dziedziny lotnictwa, zrozumieć złożoność procesu opylania i opryskiwania upraw oraz zobaczyć przykładowe typy dysz rozpryskowych i atomizerów.
Całość uzupełniono fotografiami i oryginalną dokumentacją techniczną płatowców. W specjalnej gablocie znajduje się flaga państwowa przekazana muzeum przez
prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Na ekspozycji zewnętrznej umiejscowiono pozostałe samoloty: PZL-101 Gawron, An-2R, PZL-104 Wilga 35, Let L-200D
Morava, M-15 Belphegor, M-18 Dromader,
PZL-106 Kruk BR, a także śmigłowiec Mi-2R.

Ustawione obok siebie obiekty
muzealne w łatwy sposób pozwalają na przedstawienie rozwoju
technologicznego konstrukcji lotniczych, od tych najprostszych po
najnowocześniejsze.
Szreniawska wystawa jest jedyną w kraju przedstawiającą
w sposób kompleksowy historię,
rozwój i osiągnięcia agrolotnictwa. Oprócz sprzętu latającego
ukazuje charakterystyczne zespoły aparatury rolniczej, oryginalną
dokumentację, informacje ogólne
o agrolotnictwie i wiele fotografii
z pracy agrolotników w Polsce i na
całym świecie. Upamiętnia dokonania polskiego przemysłu lotniczego, instytucji badawczych
i przedsiębiorstw wykonujących
usługi. Jest również największą
ekspozycją w kraju dotyczącą lotnictwa rolniczego.
Wś r ó d n o w o ś c i , w a r t o
wspomnieć o organizowanym
w dniach 8-9 listopada IV Zjeździe Agrolotników. Jest to spotkanie cykliczne, organizowane
co 2-3 lata przez Lesława Karsta
z Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Poprzednie edycje odbyły się m.in. w Waplewie
koło Olsztyna i w Krakowie. Zjazd
ma na celu promocję usług agrolotniczych oraz integrację środowiska. Tegoroczne spotkanie
w Szreniawie będzie ukoronowaniem modernizacji wystawy stałej „Agrolotnictwo”. Ekspozycja ta
jest jedyną w kraju, tak szeroko
i kompleksowo podejmującą temat branży lotnictwa gospodarczego, na której prezentowana
jest pełna kolekcja powojennych
płatowców wykorzystywanych
w rolnictwie i leśnictwie.
Program IV Zjazdu Agrolotników zawiera m.in. odegranie
Hymnu Lotników, wystąpienia
firm agrolotniczych, producentów sprzętu latającego, prelegentów oraz spotkania koleżeńskie i loty pokazowe wiatrakowca
agrolotniczego. Pośród 310 gości, których obecność została
potwierdzona, znajdą się m.in.
przedstawiciele Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych,
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, PZL
Mielec, Instytutu Lotnictwa, Wydziału
Usług Lotniczych w Mielcu (dawniej ZUA
Mielec), Heliseco oraz członkowie stowarzyszeń lotniczych i media branżowe.
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A tak było na
jubileuszu...

SZRENIAWA

Muzeum w Szreniawie obchodzi
w tym roku swoje 50-lecie. Z tej okazji od początku roku zorganizowano
wiele imprez z licznymi atrakcjami.
Niedawno, 11 października odbyła
się uroczystość jubileuszowa, która zgromadziła znamienitych gości.
Był wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak, Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, Posłowie na Sejm RP Stanisław Kalemba,
Marek Niedbała, Józef Racki, Bożena
Szydłowska, Arkady Fiedler, radna
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Maria Grabkowska... i wielu,
wielu innych, których nie sposób tu
przytoczyć.
Goście mieli okazję zwiedzić
otwartą z tej okazji wystawę czasową „Dziesięć wieków rolnictwa polskiego” przedstawiającą pięćdziesiąt
najważniejszych wydarzeń z minionego tysiąclecia polskiego rolnictwa. W muzealnym parku posadzono pięć platanów symbolizujących
to półwiecze. Zwiedzający obejrzeli zrewitalizowane zabytkowe zabudowania folwarczne, w których znajduje się m.in. warsztat kołodzieja
i kowala. Atrakcją była też znacznie
poszerzona wystawa agrolotnictwa
z kolekcją samolotów i śmigłowców
służących do prac polowych.
W trakcie uroczystości wręczono wysokie odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne, w tym
między innymi medale za długoletnią służbę, medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaki honorowe
„Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, „Zasłużony dla kultury polskiej”, „Zasłużony dla rolnictwa” oraz odznaki „Za opiekę nad
zabytkami”.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otwarte zostało
w 1964 roku, natomiast status muzeum narodowego uzyskało w 1975
roku. Obecnie jest jedynym tej rangi muzeum rolnictwa w Polsce i jednym z nielicznych i największych
w Europie.red.
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Michał Wieczorek

Rzetelni nagrodzeni
Podczas sesji plenarnej III Kongresu Samorządów GMINA 2014, który patronatem
objął Prezydent RP Bronisław Komorowski
w ramach obchodów „25-lecia Wolności”,
zorganizowanego przez Międzynarodowe
Targi Poznańskie i dziennik „Rzeczpospolita”,
prezes zarządu MTP i przedstawiciele Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu wręczyli
nagrody specjalne i certyfikaty laureatom
programu „Solidny Partner”, działającym
zgodnie z zasadami rzetelności i społecznej odpowiedzialności w biznesie.
Wyróżniono następujące firmy: Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą z Poznania,
Zakład Usług Informatycznych NOVUM
z Łomży; Andre Abrasive Articles z Koła,
Xcomp ze Szczecina, Korporację Brokerów
Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie z Poznania i Audit Kancelarię Doradztwa Podatkowego Alicji Szymańskiej
z Poznania. Pierwsze cztery wymienione
firmy otrzymały również specjalne certyfikaty „Solidnego Partnera” i wyróżnienia dla
osób zarządzających za wieloletni udział
w programie i działania na rzecz środowiska lokalnego.
Program „Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 roku w Wielkopolsce. Był
wówczas jedynym w Polsce programem
certyfikującym i promującym rzetelne firmy oraz etykę działania w biznesie. Źródłem jego inspiracji była tradycja solidnej
pracy, a także obserwacja nieprawidłowości życia gospodarczego.
W 1999 roku utworzono Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu. W gronie założycieli, obok laureatów programu, były także
Międzynarodowe Targi Poznańskie, które
włączyły się w realizację programu. Jego
promocję podjęło również Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wielkopolski, a „Merkuriusz”
wspiera program od pierwszego wydania.
Misją jest promocja rzetelności i odpowiedzialności w biznesie jako istotnych
zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
a także prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie.

Weryfikacja uczestników programu
prowadzona jest w oparciu o składane
przez nich ankiety, zawierające zbiór informacji ocenianych w systemie punktowym. Badane są m.in.: rzetelność, warunki
pracy, jakość oferty, współpraca z kontrahentami i kontakty z klientami, systemy
zarządzania oraz podejmowane działania
z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem
środowiska lokalnego. Po zakończeniu
uczestnictwa w programie firma może

2001-2003 Kapitule Programu), UNDP
w Polsce, Bank Światowy, Związek Banków Polskich, Urząd Zamówień Publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Ceł, Związek
Rzemiosła Polskiego.
Przeprowadzono również wiele działań
upowszechniających informacje o inicjatywie ONZ „Global Compact” oraz Europejskiej Kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, ogłoszonej przez Komisję
Europejską. Zapoczątkowała je konferencja,

posługiwać się logo „Solidnego Partnera”
z oznaczeniem roku lub lat, w którym zostało przyznane.
Program „Solidny Partner” i uczestniczące w nim firmy prezentowano na wielu
międzynarodowych i krajowych konferencjach, panelach i spotkaniach. Wśród instytucji i organizacji współpracujących przy
realizacji programu znalazły się m.in.: Narodowy Bank Polski, Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (którego prezes przewodniczył w latach

zorganizowana w World Trade Center w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2001 roku, inaugurująca w Wielkopolsce działania obu
inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.
Patronat honorowy nad programem
objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego. Zyskał on również poparcie m.in. Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego, prof. Jerzego Buzka.
fot. MTP
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Dni Fulbrighta
w Poznaniu
O ideałach swobodnej wymiany poglądów i odkrywaniu prawdy
z prof. Jackiem Żakiem rozmawia Merkuriusz
Jest Pan Przewodniczącym Komitetu Wyższego. Od początku istnienia Polsko- zapoznanie się z odmiennym stylem kształOrganizacyjnego „Dni Fulbrighta w Po- -Amerykańskiego Programu Fulbrighta Po- cenia i prowadzenia badań.
W okresie, gdy aplikowałem o stypenznaniu”. Czym jest Fundacja Fulbrighta lakom wyjeżdżającym do USA i Amerykanom przyjeżdżającym do Polski przyznano dium Fulbrighta istniały zasadniczo dwa
i jak powstała?
Powstanie Fundacji Fulbrighta za- w sumie ponad 4.000 stypendiów. Wśród stypendia – Junior oraz Senior Award. Jako
wdzięczamy senatorowi Jamsowi Wiliamo- polskich fulbrightczyków jest wielu polity- „Junior Scholar”przebywałem przez dwawi Fulbrightowi, amerykańskiemu prawni- ków, ludzi biznesu, przedstawicieli świata naście miesięcy na Uniwersytecie Harvarkowi, profesorowi, politykowi i działaczowi kultury i nauki. Stypendystami Fulbrighta da w Bostonie, a jako „Senior Grantee” spęPartii Demokratycznej, który był przez sze- byli między innymi: Danuta Hübner, Wło- dziłem jedenaście miesięcy w słonecznej
Kalifornii na Uniwersytecie Kaliforreg lat jednym z najbarnijskim w Berkeley, tym samym, na
dziej znanych i wpływoktórym przez wiele lat wykładał polwych członków senatu
ski noblista Czesław Miłosz.
Stanów Zjednoczo W tych znakomitych ośrodkach
nych. To właśnie z jego
akademickich, oprócz udziału w zainicjatywy, tuż po II wojjęciach i seminariach, przygotowynie światowej, w 1946
wałem gościnne wykłady. Brałem
roku, uruchomiony zoudział w pracach badawczych i pustał rządowy program
blikacyjnych, a na stypendium „Sewymiany naukowo nior” doradzałem również studen-badawczej, zwany od
tom i doktorantom realizującym
nazwiska senatora, Prowłasne projekty naukowe. Miałem
gramem Stypendialokazję współpracować z takimi aunym Fulbrighta. Zakłatorytetami jak profesoda on nieskrępowaną
rowie Benson Shapiro
wymianę pracowników
Przyjęcie w warszawskiej rezydencji Ambasadora USA z Uniwersytetu Hanaukowych uczelni
w Polsce. Wręczenie nominacji na Stypendium Fulbrigh- rvarda i Carlos Daganamerykańskich oraz
ta w roku akademickim 2003/2004. Prof. Jacek Żak prze- zo z Uniwersytetu Kalinaukowców z innych
mawia w imieniu stypendystów polskich wyjeżdżających fornijskiego w Berkeley.
krajów. Obywatelom
do USA. Z tyłu, pierwszy od prawej, Włodzimierz Cimo- Możliwość korzystania
całego świata daje możliwość realizacji
szewicz – były Premier Rządu RP, stypendysta Fulbrigh- z ich doświadczeń jest
własnych programów badawczych, stuta, dalej Christopher R. Hill – Ambasador Nadzwyczajny do dzisiaj nie do przediów i zdobywania doświadczeń zawodoi Pełnomocny USA w Polsce, czwarty od prawej dr Andrzej cenienia. Oba staże
wych w USA, a jednocześnie stwarza AmeDakowski
– dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Ful- pozwoliły mi na rozrykanom okazję do promowania swojej
brighta w Warszawie.
wój moich kompetenkultury, systemu kształcenia i zasad funkcji zawodowych w obcjonowania instytucji amerykańskich na
świecie. W chwili obecnej Program Ful- dzimierz Cimoszewicz, Leszek Balcerowicz, szarze transportu i logistyki, poszerzenie
brighta działa w ponad 155 krajach, a od Grzegorz Kołodko, Bogusław Liberadzki, dorobku publikacyjnego i wzbogacenie
początku jego powstania ponad 325.000 Henryka Bochniarz, Juliusz Machulski czy warsztatu dydaktycznego. Zaowocowały też zbudowaniem trwałej współpracy
stypendystów z całego świata skorzysta- Jan Karski.
ło z wymiany naukowej objętej tym pro- Mógł Pan tego osobiście doświadczyć, z grupami badawczymi na Uniwersytecie
gramem. Co roku przyznawanych jest na jakie są Pana wrażenia jako stypendy- Harvarda i na Uniwersytecie Kalifornijskim
w Berkeley, a także nawiązaniem kontakświecie ponad 8.000 stypendiów dla obie- sty?
Uważam, że dla każdego naukowca tów z innymi ośrodkami w USA i Kanadzie,
cujących, aktywnych i ciekawych świata
wyjazdy sponsorowane przez Fundację na przykład na MIT i w HEC Montreal. Dzięprofesjonalistów.
Z Programu Fulbrighta korzystają rów- Fulbrighta i długookresowe pobyty w Sta- ki tym wyjazdom w późniejszym okresie
nach dają możliwość obcowania z bada- zrealizowałem kilka projektów naukowonież chętnie Polacy...
Oczywiście, że tak. Program Fulbrigh- czami reprezentującymi często najwyższy -badawczych w USA, zostałem zaproszony
ta w Polsce jest jednym z największych poziom naukowy. To wspaniałe wyzwanie jako Visiting Professor do wielu ośrodków
w Europie Środkowej i Wschodniej. Został i niezwykłe doświadczenie. Stypendia Ful- w Ameryce Północnej, a także wystąpizainicjowany w 1959 roku, a w 1995 roku brighta, należące do najlepszych stypen- łem na wielu konferencjach i seminariach
powstała, działająca do dziś, Polsko-Ame- diów rządowych na świecie, umożliwiają w USA i Kanadzie.
Pobyty w Stanach przyniosły również
rykańska Komisja Fulbrighta. Program fi- też wymianę doświadczeń w określonym
nansowany jest na podstawie umowy bi- obszarze nauki, są inspiracją dla podej- wymierne korzyści mojej rodzinie, która tolateralnej, przez Departament Stanu USA mowania badań w nowych, często ryzy- warzyszyła mi w czasie tych podróży. Obie
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa kownych obszarach. Pozwalają także na moje córki, Julia i Karolina, uczęszczały tam
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oraz 55-lecia Polsko-Amerykańskiej
Komisji Fulbrighta.
Jaki będzie program konferencji
„Dni Fulbrighta w Poznaniu”?
Poprzez serię wykładów,
Tradycją Instytutu Studiów Transportowych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley były paneli dyskusyjnych i warszcotygodniowe seminaria naukowe, w których uczestniczyli zarówno studenci jak i pracownicy tatów chcemy promować idenaukowi uniwersytetu. Każde seminarium poprzedzone było spotkaniem towarzyskim przy ały swobodnej wymiany pokawie w bibliotece instytutowej. Prof. Jacek Żak w trakcie dyskusji z amerykańskimi studenta- glądów, dążenia w procesie
mi, doktorantami i naukowcami, a następnie podczas wykładu seminaryjnego na temat: „Mul- badawczym do odkrywania
tiobjective Optimization of the Transportation Services' Portfolio”.
prawdy i potrzebę ustawicznej edukacji i samodoskonado szkoły publicznej, co zagwarantowało czterech studentów uczestniczących w ba- lenia. Zależy nam na tym, aby w trakcie
im doskonałą znajomość języka angielskie- daniach na poziomie magisterskim i dok- konferencji każdy uczestnik wyniósł z sali
go. Do dziś utrzymują kontakty z kolegami torskim oraz trzynastu English Teaching konkretną wiedzę, więc zaproponujemy
i koleżankami z Kalifornii, która zawsze bę- Assistants. Obecnie w Poznaniu przebywa warsztaty na temat przygotowania artydzie stanowić ich drugą ojczyznę. Żona – kilku fulbrightczyków. Na Politechnice Po- kułu naukowego do publikacji w czasopiMałgorzata, jako anglistka, miała okazję znańskiej wykłada język angielski, jako na- śmie indeksowanym, konstruowania dodoskonalić w USA swoje kwalifikacje za- tive speaker Corinne Mathews.
brej aplikacji umożliwiającej rozpoczęcie
wodowe. Na Uniwersytecie Kalifornijskim Skąd pomysł na zorganizowanie „Dni studiów na prestiżowej uczelni amerykańw Berkeley uczestniczyła w serii wykładów Fulbrighta w Poznaniu”?
skiej czy też umiejętności profesjonalnej
i kursów fachowych.
prezentacji. Wszyscy wiemy, że mało jest
Jak wyglądał wówczas system
takich szkoleń, a przygotowanie wystąpieselekcji kandydatów?
nia publicznego czy też artykułów do puW obu przypadkach procedublikacji jest dla wielu wielkim wyzwaniem.
ra kwalifikacyjna rozpoczyna się
Na konferencję zaprosiliśmy amerykańod złożenia aplikacji, zawierającej
skich stypendystów Fulbrighta przebywaszereg dokumentów, potwierdzających w Polsce lub na terenie Unii Europejjących kwalifikacje kandydata oraz
skiej. Będzie to dla wielu Polaków szansą
opis programu badawczego, który
do zapoznania się z innym stylem kształprzyszły fulbrightczyk chciałby recenia i prowadzenia wykładów, „podszlifoalizować. Dokumenty te są ocewania” własnego angielskiego w osobistej
niane pod względem formalnym
interakcji z „native speakerami”, a być może
przez Komisję Fulbrighta, a narównież nawiązania współstępnie wysyłane do niezależnych
pracy międzynarodowej.
Prof.
Jacek
Żak
przebywał
w
USA
na
zaproszenie
prof.
Carekspertów, którzy przedstawiają
„Dni Fulbrighta w Polosa
Daganzo,
jednego
z
największych
autorytetów
w
dzieocenę merytoryczną aplikacji. Na tej podznaniu” to też doskonadzinie
transportu
i
logistyki
na
świecie.
Na
zdjęciu
przyjęcie
stawie wybrani kandydaci są zapraszani na
zorganizowane przez prof. Daganzo w jego domu w Berke- ła okazja do „networkinrozmowę kwalifikacyjną, (interview), która
gu”. Chcemy, w mieście
ley dla współpracowników, stypendystów i doktorantów
przeprowadzana jest w języku angielskim.
rzetelnej pracy i innowaz
okazji
zakończenia
roku
akademickiego.
Na
zdjęciu
prof.
Uczestniczą w niej przedstawiciele Polskocji, promować rozwijanie
Carlos
Daganzo
stoi
za
prof.
Jackiem
Żakiem;
z
przodu
po
-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz zalewej stronie córki prof. Żaka – Karolina i Julia; po lewej stro- kontaktów na linii biznesproszeni goście. W moim przypadku kominie
stoi prof. Samer Madanat (obecnie dyrektor Institute of -akademia, zarówno na
sja składała się z pięciu osób i obejmowała
płaszczyźnie krajowej, jak
Transportation
Studies na UC Berkeley).
dwóch przedstawicieli Komisji Fulbrighta,
i międzynarodowej. Mamy
jednego przedstawiciela Ambasady USA
nadzieję, że nasza inicjatyPomysł ten zrodził się spontanicznie wa doskonale wpisze się w budowanie
oraz dwóch recenzentów. W trakcie procedury kwalifikacyjnej kandydat, zwłaszcza w trakcie konferencji o podobnym profilu strategii „Poznań – miasto know–how”.
na stypendium „Junior”, poddany jest se- organizowanej w maju w Warszawie. Ideę Całą społeczność akademicką Poznania
rii standardowych testów amerykańskich. poparli rektorzy Politechniki Poznańskiej serdecznie zapraszam do udziału w tym
W moim przypadku były to testy językowe prof. Tomasz Łodygowski i Uniwersytetu wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyTOEFL (Test of English as a Foreign Langu- im. Adama Mickiewicza prof. Bronisław czące konferencji można znaleźć na stronie
age) oraz testy GRE (General Record of Edu- Marciniak. Ich pozytywne nastawienie do www.fulbright.edu.pl/poznan.
cation) obejmujące umiejętności rozumie- tego wydarzenia było naturalne, gdyż obaj
nia i analizy tekstu pisanego, analitycznego są stypendystami Fulbrighta. Ja, jako poi logicznego myślenia oraz rozwiązywania dwójny fulbrightczyk i rozadań matematycznych. Ogólna ocena de- dowity Poznaniak, z przyjemnością podjąłem się
cyduje o przyznaniu stypendium.
Czy zagraniczni naukowcy przyjeżdżają organizacji. Konferencja
zatytułowana „Dni Fulbriw ramach programu do Polski?
Polska jest atrakcyjnym krajem, choć- ghta w Poznaniu – Niezaby ze względu na naszą dynamikę wzrostu leżność i innowacja naszą
gospodarczego, kulturę, otwartość, poło- drogą do rozwoju” nawiążenie geograficzne i walory turystyczne. zuje do obchodów 25-leChętnych na stypendia Fulbrighta w Pol- cia naszej niepodległości,
sce jest o wiele więcej niż miejsc i funduszy. rocznicy pierwszych deW tym roku było u nas dwudziestu ame- mokratycznych wyborów,
rykańskich wykładowców,
Przepiękny widok na Zatokę San Francisco ze wzgórz położonych powyżej kampusu
Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Miejsce licznie odwiedzane przez naukowców i artystów, zwane „Inspiration Point”, czyli miejscem natchnienia, inspiracji.
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Sukces

to ciągła praca
wbrew przeciwnościom
W Poznaniu, w reprezentacyjnej Sali Białej Urzędu
Miasta wręczono Złote Hipolity osobom angażującym się w pracę
organiczną, kontynuującym dzieło jednego z najbardziej zasłużonych poznaniaków. W gronie laureatów znaleźli się: podróżniczka
Elżbieta Dzikowska, biznesmen Jan Kulczyk, były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll, malarz Wojciech Siudmak, przeor Zakonu Paulinów Eustachy Rakoczy, były wojewoda
poznański Włodzimierz Łęcki, reżyser Krzysztof Zanussi oraz chemik, szef Parku Naukowo-Technologicznego UAM profesor Bogdan Marciniec.
Jesteśmy otwarci na różne środowiska, z którymi współpracujemy i dzięki nim mamy wskazywane nowe nazwiska do tych nagród,
a jednocześnie również kapituła każdego roku się zmienia. Dzięki tej
współpracy mamy bardzo fajne nazwiska, fajnych ludzi i jesteśmy
z tego dumni – powiedział podczas uroczystości prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król.
Hipolit Cegielski był człowiekiem, który potrafił połączyć idee
humanistyczne z przedsiębiorczością i ideami narodowościowymi –
stwierdził Wojciech Siudmiak. Posiadał gigantyczną wolę tworzenia,
a przecież tylko marzenie pozwala pokonać gigantyczne przeszkody. Cegielski pozostawił dorobek, który jest
wiecznie żywy.
Profesor Marciniec mówił, że praca organiczna
w wykonaniu naukowca jest trochę inna, ale staramy się ją realizować. Ostatnie dwadzieścia lat pokazało, że mamy świetną młodzież. Młodzi ludzie będą
liderami w Europie. Poznańska mentalność, przedsiębiorczość pozwoli młodym osiągnąć sukces.
Jan Kulczyk filozoficznie dodał, że Newton siedział pod jabłonią, gdy spadające na jego głowę jabłko uświadomiło mu, że upadek ciał na Ziemię i ruch
ciał niebieskich są powodowane tą samą siłą – grawitacją. Najlepiej jest, gdy jabłko spada najbliżej jabłoni, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby nią była Wielkopolska. Polska to dziś już nie tylko kraj między Wisłą,
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Wartą i Odrą, ale cały świat. Polska może być liderem i ma prawo
być szczęśliwa. Sukces, to nie to co było, ale ciągła praca wbrew
przeciwnościom.
Profesor Andrzej Zoll nie ukrywał, że jest pełen szacunku dla
Wielkopolan, którzy co do postawy i osiągnięć różnią się od mieszkańców innych regionów Polski. To zaskakujące, że ja, Małopolanin,
otrzymałem tak zaszczytne wyróżnienie od Wielkopolan!
Ale przecież „Praca wszystko zwycięża” i idea Hipolita Cegielskiego jest wciąż aktualna. Niech te słowa Włodzimierza Łęckiego
posłużą za puentę.
Złote Hipolity przyznawane są co roku od 14 lat. Ich laureaci
zyskują godność Wybitnej Osobowości Pracy Organicznej. Pierwszego Złotego Hipolita, 1 sierpnia 2001 roku w Watykanie otrzymał Jan Paweł II. Do tej pory uhonorowano ponad sto osób. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in. prezydenci RP: Lech Wałęsa,
Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Penderecki, Stefan Stuligrosz, Józef Glemp, Stanisław Dziwisz, Magdalena Abakanowicz
i Andrzej Wajda.
fot. Ryszard Galowski

Pięćdziesiąt
lat minęło
Aurelia Pawlak
Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych przyjmuje gratulacje od
Ryszarda Jaworskiego, dyrektora Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
Na ten dzień Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu przygotowywał się długo i skrupulatnie.
Przedsięwzięcie wymagało dużego wysiłku organizacyjnego,
by 5 września o godzinie 11 zaproszeni goście i nasi pracownicy zajęli miejsca w Sali Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Naszą uroczystość zaszczycili między innymi: Zofia Szalczyk,
podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwie i Rozwoju Wsi, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, ksiądz prałat Roman Kubicki, poseł Stanisław Kalemba, profesor Grzegorz Skrzypczak, rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu oraz wielu innych znamienitych gości.
Byli oczywiście pracownicy z zarządu, rejonów oraz inspektoratów. Gościom zaprezentowaliśmy film podsumowujący pół wieku naszej historii. Wśród tradycyjnych przy takiej okazji wystąpień
znalazły się te niezwykle wzruszające jak pani Zofii Tymczuk, byłej
dyrektor WZMiUW, która napisała piękny, okolicznościowy wiersz.
1 października 1964 roku powstała samodzielna państwowa
jednostka budżetowa pod nazwą Wojewódzki Zarząd Wodnych Melioracji w Poznaniu – powiedział Arkadiusz Błochowiak, dyrektor
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Zarząd podlegał bezpośrednio Prezydium Wojewódzkiej Rady

Narodowej. Na szczeblu powiatowym powstały powiatowe inspektoraty wodnych melioracji podległe merytorycznie Wojewódzkiemu Zarządowi Wodnych Melioracji w Poznaniu. Pieniądze na utrzymanie inspektoratów oraz na inwestycje melioracyjne i utrzymanie
urządzeń znajdowały się w budżetach prezydiów powiatowych rad
narodowych. Pierwszym dyrektorem zarządu został inżynier Tadeusz Babś. Przez wszystkie lata przez jednostkę przewinęło się ponad
dwa tysiące osób.
Zasługi „jubilata” podkreślał Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, który zwrócił uwagę na niezwykle ważny aspekt powodzi i suszy i w tym kontekście budowę zbiorników retencyjnych oraz prace utrzymaniowe i eksploatacyjne na
wodach i podstawowych urządzeniach melioracji. Pięćdziesiąt lat
jednostki, która działa nieprzerwanie, choć pod różnymi nazwami,

Od lewej prorektor Czesław Szafrański, ksiądz biskup Zdzisław
Fortuniak, marszałek Marek Woźniak, rektor Grzegorz
Skrzypczak, Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ksiądz prałat Roman Kubicki
to we współczesnych czasach niezwykłe osiągnięcie – powiedział
marszałek. Nie dotknęły ją prywatyzacje, przemiany historyczne, potrafiła się oprzeć wszelkim zawirowaniom. A to dlatego, że gospodarka wodna zawsze będzie wpisywać się w każdy krajobraz bez względu na okoliczności.
Jeszcze raz dziękujemy za serdeczne słowa, kwiaty i życzenia,
by gospodarka wodna Wielkopolski nadal tak dynamicznie się rozwijała. Jeden z najbardziej oryginalnych prezentów wręczyła Jolanta Ratajczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Były to dwa piękne obrazy bobrów, które RDOŚ chroni, a z którymi
melioranci mają wiele kłopotów. Taki prezent był oznaką, że pomimo różnic można zachować kompromis.
fot. Kaya Żabińska i Rafał Dusza

Muzyczną oprawę zapewnił
zespół „Taraka”
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Zakład przetwarzania
energii odnawialnej
w wodór
w Brandenburgii,
Niemcy fot.: Bartosz Królczyk

Bartosz Królczyk
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Nowy pakiet
klimatycznoenergetyczny

Turow – kopalnia
odkrywkowa węgla
brunatnego Turów

źródło: Wikipedia

na lata 2020-2030

i związane z nim wyzwania
Nie cichną spory i kontrowersje wokół nowego pakietu klimatyczno-energetycznego na lata 2020-2030 i tego co właściwie
Polska tam wynegocjowała. Ogólnie w Brukseli uzgodniono, że
UE jako całość ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40 procent do
2030 roku względem roku 1990. To ambitne plany. Jednak nasz
kraj nie będzie nimi objęty, gdyż mniej zamożne kraje UE takie jak
Polska będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję
CO2 elektrowniom do 2030 roku.

Co oznaczają te ustalenia
dla Europy i Polski?
Oznaczają one, że Unia Europejska
będzie obniżać emisję CO2 poprzez
rozwijanie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej i poprzez
poprawę efektywności energetycznej
a w konsekwencji zmierzch energetyki węglowej.
Z kolei dla Polski do roku 2030 oznacza to dalsze subsydiowanie niekonkurencyjnych elektrowni węglowych, pośrednie subsydiowanie kopalń i zapóźnienie technologiczne gospodarki.
A konsekwencje długoterminowe mogą być jeszcze gorsze.
Inwestycje w energetyce dokonywane są w perspektywie kilkudziesięciu lat, a nie piętnastu. Dlatego niewiadoma dotycząca
pozwoleń na emisję po roku 2030 oznaczać będzie wstrzymanie
wszystkich nowych inwestycji w energetykę węglową.
W takich warunkach będzie niezwykle trudno zrealizować
zapowiedzi nowej pani premier o tym, że podstawą polskiej
energetyki będzie węgiel, gdyż każda inwestycja węglowa po
wprowadzeniu wynegocjowanych rozwiązań będzie obarczona
ogromnym ryzykiem rosnących cen CO2, łagodzonych jedynie częściowo do roku 2030. Elektrownie węglowe budowane są na co
najmniej 30 lat i perspektywa płacenia za CO2 powyżej 50 euro za
tonę po roku 2030 oznacza śmiertelne ryzyko dla takiej inwestycji. Żaden inwestor nie zgodzi się na ponoszenie takiego ryzyka.
Niestety nie ma obecnie również perspektyw dla rozwoju
źródeł odnawialnych. Konsekwentne działania odsuwające transformację polskiej gospodarki na niskowęglową powodują coraz

większe zacofanie naszego przemysłu. Mimo, że jak przewidują
prognozy za kilka lat koszt produkcji 1kWh energii ze źródeł odnawialnych będzie niższy niż ze źródeł konwencjonalnych, Polska nie
będzie mogła skorzystać z tej alternatywy. Z dnia na dzień nie da
się bowiem przestawić całej gospodarki na „zielone tory”. Do tego
potrzebna jest strategia i wieloletni okres transformacji. Jeśli szybko nic się nie zmieni i nie zaczniemy wdrażać ambitniejszej strategii transformacji energetycznej, wkrótce grozi nam gwałtowny
upadek firm związanych z energetyką konwencjonalną. Taka polityka doprowadzi do masowych zwolnień, niepokojów społecznych, wyższych kosztów energii powodujących zmniejszenie konkurencyjności innych branż polskiej gospodarki.
Niestety, proces transformacji nie został nawet rozpoczęty.
W tym temacie ostatnie siedem lat były stracone, a ostatnie decyzje i zapowiedzi pani premier idą w złym kierunku.
Nie możemy też specjalnie liczyć na finansowe wsparcie w tej
kwestii z Unii Europejskiej. Co prawda Unia w ramach pakietu
obiecuje przeznaczać część funduszy uzyskanych ze sprzedaży
uprawnień na finansowanie inwestycji „zwiększających efektywność energetyczną i do modernizacji systemów energetycznych
tych państw członkowskich, tak by ich obywatele mogli korzystać
z czystszej i bezpiecznej energii po przystępnej cenie”. Niestety, po
pierwsze finansowanie to ograniczy się raczej do kredytowania,
a nie dotacji, a po drugie wielkość obiecanych środków w porównaniu do potrzeb jest raczej marginalna.
Pewna nadzieja tkwi jednak w polskich regionach i ich lokalnych strategiach i działaniach. Dzięki funduszom z Unii na lata
2014-2020 województwa mogą w mniejszej skali samodzielnie
dokonywać transformacji swoich regionalnych gospodarek.
W Wielkopolsce posiadamy „Strategię wzrostu efektywności
energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020”. Warto sięgnąć do tego dokumentu, bo
w WRPO na lata 2014-2020 są fundusze na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.
Artykuł współfinansowany przez:
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Przykład projektu budynku niemal zero-energetycznego
wykorzystującego panele fotowoltaiczne powstającego pod
Poznaniem. Autor: biuro projektowe Pasywny m2

Program Prosument
a budynki niemal
zero-energetyczne

Strategia Europa 2020 zakłada zrównoważony rozwój energe- inwestycji kredytobiorca ma 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
tyczny naszego kontynentu, a jako główny swój cel stawia popra- Istnieje możliwość skorzystania z karencji, której okres maksymalwę efektywności energetycznej. Strategia proponuje wykorzysta- ny w spłacie kapitału kredytu wynosi 6 miesięcy od daty zakońnie potencjału płynącego z oszczędności energii uzyskiwanych czenia przedsięwzięcia.
w budownictwie. Dyrektywa unijna z 2010 roku dotycząca charakPodstawowym warunkiem wypłaty środków z kredytu wraz
terystyki energetycznej budynków zakładała, że od stycznia 2021 z dotacją będzie przedłożenie przez beneficjenta umowy z wybraroku wszystkie nowe budynki niemal nie będą zużywały energii. nym wykonawcą. Jednakże umowa ta musi zawierać zobowiązanie
To oznacza, że będą to obiekty o bardzo nido montażu instalacji zgodnie z obowiązującyskim zapotrzebowaniu na energię, która Rodzaje instalacji wsparte dotacją
mi przepisami prawa i zaleceniami producenta.
w dużym stopniu ma pochodzić z mikro- w wysokości 40% (w latach 2014Ponadto, powinno być dołączone potwierdze-instalacji energii odnawialnych.
nie przez wykonawcę spełnienia przez insta2015) i w wysokości 30% (w latach
Program Prosument Narodowego Fun- 2016-2018)
lację wszystkich kryteriów programu prioryduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ➭➭ systemy fotowoltaiczne – o zainstalowatetowego oraz określenie przez wykonawcę
nej mocy elektrycznej do 40kWp
Wodnej zakłada wspieranie rozproszonych,
gwarantowanej wielkości rocznego uzysku
odnawialnych źródeł energii elektrycznej ➭➭ małe elektrownie wiatrowe – o zainstalo- energii z instalacji.
wanej mocy elektrycznej do 40kWe
oraz zintegrowanych źródeł energii elekPonadto, NFOŚiGW wymaga, aby instalotrycznej i cieplnej. Źródła energii odnawial- ➭➭ mikrokogeneracja – o zainstalowanej
wane urządzenia spełniały odpowiednie normocy elektrycznej do 40 kWe
nej nie są wymagane przy budowie budynmy jakości, która musi być potwierdzona doków pasywnych, jednak jest to technologia
kumentami określonymi w wymaganiach
świetnie ten standard uzupełniająca. Przydomowe źródła energii technicznych. Wymagana jest również gwarancja producentów
odnawialnej, które w tradycyjnych budynkach wykorzystywa- głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od
ne są jako systemy wspierające, w przypadku budynków pasyw- daty uruchomienia instalacji.
nych, dzięki ich mniejszemu zapotrzebowaniu na chłód i ciepło,
mogą być podstawowym, jeśli nie jedynym źródłem energii. DzięCo można finansować z programu?
ki temu przy wykorzystaniu mikro-źródeł energii odnawialnych
jesteśmy w stanie przekształcić budynek pasywny w budynek
Osoba fizyczna na zakup i montaż wszystkich instalacji (oprócz
zero-energetyczny.
instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz) może przeznaczyć maksymalnie do 100 tysięcy złotych. W przypadku wspólnoty
lub spółdzielni mieszkaniowej maksymalne koszty związane z inKto może uczestniczyć w programie?
westycją w odnawialne źródła energii oraz w każdym przypadku
zakupu instalacji układu mikrokogeneracyjnego
Beneficjentami programu Prosument
na biogaz wynoszą 300 tysięcy.
mogą być samorządy, osoby fizyczne po- Rodzaje instalacji wsparte dotaProgram Prosument dopuszcza również zasiadające prawo do dysponowania bu- cją w wysokości 20% (w latach
kup i montaż instalacji równolegle wykorzystudynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 2014-2015) i w wysokości 15%
jącej więcej niż jedno odnawialne źródło ener(także takim, którego budowa jeszcze (w latach 2016-2018)
nie dobiegła końca), wspólnoty mieszka- ➭➭ źródła ciepła opalane biomasą – o zain- gii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne
źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii
niowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarząstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
dzające budynkami mieszkalnymi wie- ➭➭ pompy ciepła – o zainstalowanej mocy elektrycznej, przeznaczonej dla jednego budyncieplnej do 300 kWt
ku mieszkalnego. W takim przypadku maksymallorodzinnymi. Poprzez „dysponowanie”
program rozumie prawo własności, rów- ➭➭ kolektory słoneczne – o zainstalowanej na wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu
mocy cieplnej do 300 kWt
i montażu instalacji na potrzeby budynku miesznież w tym współwłasności oraz użytkokalnego, oprócz instalacji układu mikrokogenerawanie wieczyste.
cyjnego na biogaz wynoszą 150 tysięcy. Jeśli natomiast inwestującym będzie wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, a także
Warunki dofinansowania
niezależnie od rodzaju inwestora, w każdym przypadku dla instaŚrodki w ramach programu będą przydzielane w postaci poży- lacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz poniesione koszty
czek i dotacji. W pierwszym etapie (2014-2015) zaplanowano do- mogą wynosić 450 tysięcy.
Opóźnienia we wdrażaniu Ustawy o Odnawialnych Źródłach
tacje: 40 procent dla instalacji PV, małych elektrowni wiatrowych
oraz instalacji kogeneracji i 20 procent dla pozostałych instalacji Energii niewątpliwie zniechęciły wielu inwestorów do zakupu i inOZE typu kolektory słoneczne czy pompy ciepła, kotły na bioma- stalacji swoich własnych odnawialnych źródeł energii. Program
sę, mikrokogeneracje. W drugim etapie działania programu (2016- Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2018) dofinansowanie spadnie odpowiednio do 30 i 15 procent. ma szansę to zmienić. Niezależność energetyczna mieszkańców,
Na resztę inwestycji klient programu może uzyskać kredyt na pre- poprzez wykorzystanie OZE i drastyczne zmniejszenie zapotrzeboferencyjnych warunkach oprocentowany w skali roku na 1 procent. wania na energię cieplną budynków, oznaczać będzie zwiększenie
Łącznie dofinansowanie pokrywa 100 procent kosztów kwalifiko- bezpieczeństwa energetycznego regionu, a także poprawę jakości
środowiska. Należy również pamiętać, że fundusze zainwestowawanych zakupu i montażu instalacji (także jej wymianę).
Maksymalny okres kredytowania przedsięwzięcia wynosi ne lokalnie budują lokalną gospodarkę wspierając powstawanie
15 lat od daty zawarcia umowy kredytu. Jednakże na realizację nowych miejsc pracy.
Artykuł współfinansowany przez:
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Prószyński i S-ka poleca...

W niedużej miejscowości w Nowej Anglii, ponad
pół wieku temu, na małego chłopca bawiącego się
żołnierzykami pada cień. Jamie Morton
podnosi głowę i widzi intrygującego mężczyznę, jak się okazuje, nowego pastora.
Charles Jacobs wraz ze swoją piękną żoną
odmieni miejscowy kościół. Mężczyźni
i chłopcy skrycie podkochują się w pani
Jacobs; kobiety i dziewczęta – w tym
także matka Jamie’go i jego ukochana siostra Claire – tym samym uczuciem darzą
wielebnego Jacobsa. Jednak kiedy rodzinę
Jacobsów spotyka tragedia, a charyzmatyczny kaznodzieja wyklina Boga i szydzi
z wiary, zostaje wygnany przez zszokowanych parafian
Jamie ma własne demony. Od wielu lat gra na gitarze w zespołach na terenie całego kraju i wiedzie tułaczy żywot rock-and-rollowego muzyka, uciekając od
rodzinnej tragedii. Po trzydziestce – uzależniony od
heroiny, pozostawiony na pastwę losu, zdesperowany
– Jamie ponownie spotyka Charlesa Jacobsa, co ma głębokie konsekwencje dla nich obu. Ich więź przeradza
się w pakt, o jakim nawet diabłu się nie śniło, a Jamie
odkrywa, że słowo „przebudzenie” ma wiele znaczeń.
Ta bogata, niepokojąca powieść prowadzi czytelnika przez pięć dekad do najbardziej przerażającego
zakończenia, jakie kiedykolwiek wyszło spod pióra
Stephena Kinga. To arcydzieło Kinga, nawiązujące do
twórczości takich wybitnych amerykańskich pisarzy
jak Frank Norris, Nathaniel Hawthorne i Edgar Allan
Poe.

„Blog niecodzienny” to
esencja najbardziej trafnych
i zabawnych wpisów z popularnego bloga prowadzonego
przez autorkę od 2006 roku.
Uznawana za jedną z najMaria Czubaszek i jej niezapiękniejszych aktorek wszech
wodne poczucie humoru
czasów Vivien Leigh stworzyła
w najczystszej formie. Choć
wiele ról, które przeszły do histomówi, że nie lubi pisać do
rii. Sławę przyniosła jej niezapodruku, to w druku czyta się ją
mniana rola Scarlett
doskonale. Każdym słowem
O’Hary z „Przeminęło
maluje charakterystyczne
z wiatrem”, za którą
postacie: córkę sąsiadki, tajemniczą czytelniczkę czy otrzymała swojego
bohaterkę swojej powieści, Alicję. Ich opinie stają się pierwszego Oscara.
punktem wyjścia do błyskotliwych konstatacji, które Drugiego przyznano
– celniej niż wszelkie diagnozy społeczne – punktują jej za kreacje w filmie
absurdy codzienności. Innego rodzaju pożywką dla na podstawie sztuki
bezbłędnych puent jest obserwowane przez autorkę Tennessee Williamsa
medialne życie polityków i osób publicznych.
„Tramwaj zwany pożąZawsze powtarzam, że człowiek nie po to żyje, daniem”. Nieco rzażeby jeść, ale po to je, żeby się odchudzać. Naj- dziej wspomina się
lepszym dowodem na potwierdzenie tej hipotezy o jej wybitnych rolach teatralnych.
jest jedna z moich znajomych. Od kiedy pamię- Piękna, sławna i bogata Vivien
tam, odchudza się. Głównie, jak podejrzewam, mię- Leigh nie była jednak wcale osobą
dzy posiłkami. Mimo to, a może właśnie dlatego (bo szczęśliwą. Cierpiąca przez całe
podobno najgorsze jest tzw. pojadanie) co jakiś czas życie na zaburzenia maniakalnoinformuje z dumą, że schudła. Kiedy mówię, żeby się -depresyjne aktorka była bardzo
nie przejmowała, bo nie widać, nabzdyczona zapew- trudną partnerką życiową dla Lawnia, że codziennie się waży. Na uwagę, że nie chud- rence’a Oliviera. Małżeństwu nie
nie się od ważenia, tylko od niejedzenia, przegląda pomagały także liczne romanse.
się uważnie w lustrze i choć wciąga brzuch do granic W książce Anne Edwards odnajbólu, markotnieje. Wtedy robi mi się głupio i mówię, dujemy wierny portret Vivien
że żartowałam. Przecież widać, że schudła. Łyka to za każ- Leigh, pięknej gwiazdy, wybitnej
dym razem. Bo łatwo jest uwierzyć w to, w co chce się wie- aktorki, a także wyjątkowej kobiety.
rzyć. Wiem to po sobie.

Maria Czubaszek | Blog niecodzienny

Stephen King
Przebudzenie

Anne Edwards
Vivien Leigh

Honorata Ogonowska-Chrobrowska
Prezes Stowarzyszenia „Wieś bez Barier”

Magiczne miejsce
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Chorzępowo to niewielka wieś w Puszczy Noteckiej
w powiecie międzychodzkim, gminie Sieraków. Większość przyjeżdżających tu
turystów twierdzi, że trafili na koniec świata. Kilkanaście domów położonych
wśród pól i lasów nad rzeką Wartą i zaledwie garstka
mieszkańców. Jak się okazuje w tak małym środowisku, dzięki kreatywności, a przede wszystkim ogromnej życzliwości ludzi, powstało magiczne miejsce dla
osób niewidomych.
W 2008 roku mieszkańcy po raz pierwszy gościli wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących w Owińskach koło Poznania. Dzieci miały możliwość poznania sekretów Puszczy Noteckiej, życia na wsi, jej kultury i tradycji. Tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich podczas każdego
pobytu organizuje biesiady kulinarne, w których przygotowaniu
pod okiem pań uczestniczą niewidomi. Młodzież z Chorzępowa
wspólnie z gośćmi z Owińsk bierze udział w dyskotekach, plenerach lepienia w glinie, wycieczkach do lasu i wizytach u rolnika.
Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna organizuje zajęcia pożarnicze
oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej. Mając świadomość, że
niewidomi bardzo lubią spędzać czas nad miejscowym jeziorem,
mieszkańcy postanowili zrobić plażę, żeby wszyscy mogli z niej
swobodnie korzystać.

Już po kilku takich wizytach chorzępowianie w 2011 roku postanowili założyć Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Osób Starszych
i Niepełnosprawnych „Wieś bez Barier”. Przy współpracy z władzami
gminy Sieraków i dzieki dofinansowaniu ze środków unijnych została rozbudowana i dostosowana dla osób z różnymi dysfunkcjami
świetlica wiejska. Trzy lata temu stowarzyszenie złożyło pierwszy
wniosek o dofinansowanie budowy interaktywnej ścieżki przyrodniczo-historycznej. Za nim posypały się następne, które również pisane były przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chorzępowie. Pozyskano
także środki na zorganizowanie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży – Klub Młodego Odkrywcy czy na zajęcia z pierwszej pomocy
przedmedycznej. W sumie przez ostatnie trzy lata udało się zrealizować sześć projektów unijnych za kwotę około pół miliona złotych!
W piątek 10 października odbyło się otwarcie wszystkich
wspomnianych projektów. W uroczystościach uczestniczyli włodarze gminy, mieszkańcy Chorzępowa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, między innymi Polskiego Związku Niewidomych, a gośćmi honorowymi były dzieci niewidome z Ośrodka
w Owińskach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Polski
Związek Niewidomych. Deklarację pomocy w realizacji następnych
projektów złożył obecny na otwarciu senator PO Jan Filip Libicki.
Pomysłów na dalszą działalność jest sporo, oby starczyło sił, jak
mówią mieszkańcy. Jedno jest pewne, w Chorzępowie dzięki niewidomym dzieciom urodziła się integracja i współpraca, a co najważniejsze to prawdziwa wieś bez barier społecznych, gdzie każdy
z mieszkańców ma serce na dłoni, a osoby niepełnosprawne chcą
tu wracać.
fot. Lidia Mizgajska

Aeroklub
z duszą
Aeroklub Poznański – pierwszy polski
aeroklub, jest historycznym spadkobiercą
organizacji lotniczych działających w Poznaniu od 1919 roku: Aeroklubu Polskiego
założonego w roku 1919, gdzie pierwszym
prezesem wybrany został prezydent miasta Poznania Jarogniew Drwęski, następnie
Związku Lotników Polskich (lata 1922-1928),
Wielkopolskiego Klubu Lotników (19281931), Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego (1928-1931), Aeroklubu Poznańskiego (lata 1931-1939), oraz reaktywowanego
po wojnie w roku 1945 Aeroklubu Poznańskiego. W roku 1920 Aeroklub Polski przyjęty został do FAI (Federation Aeronautique
Internationale).
W pierwszym w niepodległej Polsce periodyku lotniczym, dwutygodniku
„Polska Flota Napowietrzna”, w numerze
ósmym z 1919 roku czytamy: A więc stało
się faktem dokonanym. Mamy pierwszy „Polski Aeroklub”. Jakież uczucie dumy wzbiera
naszemi piersiami – jaką niebiańską muzyką
brzmią w uszach lotników te dwa jakby magiczne słowa „Polski Aeroklub”. A jednak nie
jeden z nas za granicą i w granicach państw
zaborczych niejednokrotnie miał sposobność
zapoznać się z działalnością obcych aeroklubów, był może nawet ich członkiem, dawał
swą pracę sprawie obcej jako międzynarodowy pionier kultury wszechświatowej – słowo
„aeroklub” nie było dlań ani pustym ani obcym dźwiękiem! – ale nie miało duszy, tej naszej zbiorowej polskiej duszy panteistycznej,
której szukamy w każdem poczynaniu, która jest alfą i omegą każdej pracy społecznej
uświadomionego i zwartego w sobie narodu. Otóż lata niewoli uświadomiły nas, patriotyzm nasz spotężniał i wyszlachetniał,
– katastrofa zaś państw zaborczych wyprowadziła naród z podziemi ku światłu wolności łącząc trzy zabory w jedną nierozerwalną całość. Społeczeństwo polskie okazało się
godnem tej chwili dziejowej. Zrozumiało, że
tylko pracą zbiorową, jaknajlepiej zorganizowaną, możemy dogonić szczęśliwsze narody zachodu po 150-letnim śnie poniewolnym. Nie oglądając się za inicjatywą rządu,
który zaledwie może podołać zwalającej się
nań tytanicznej pracy, samo przystępuje do
czynu. I oto święciliśmy niedawno narodziny nowej placówki społecznej „Polskiego Aeroklubu”. W pięknym gmachu „Towarzystwa
Przyjaciół Nauk” w Poznaniu zebrało się 30.

października r.b. liczne grono miłośników
lotnictwa [...].
W tym samym miejscu, po 95 latach,
30 października 2014 roku, nomen omen
też w czwartek, spotkaliśmy się na pięknym jubileuszu. Zabrzmiał Hymn Lotników, wysłuchaliśmy historycznych podsumowań prezesów: Włodzimierza Skalika
z Aeroklubu Polskiego, Andrzeja Politowicza z Aeroklubu Poznańskiego i profesora Andrzeja Gulczyńskiego z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Profesor
Waldemar Ratajczak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego, na tle
historycznych obrazów opowiadał o przełomowych lotniczych momentach. Wyświetlono film z archiwum Aeroklubu Polskiego zrealizowany na pięćdziesięciolecie
lotnictwa sportowego w Polsce, choć nie
zapominamy, że latanie w naszym kraju
ma bogate tradycje sięgające już XVIII wieku, bowiem kilka miesięcy po wzlotach balonu braci Montgolfier Polacy zbudowali
własne...
Możliwości współczesnego lotnictwa
zapierają dech w piersiach. Wrażenie zrobił jeszcze jeden film, tym razem z air show
w Lugano uświetniający stulecie powstania Féderátion Aéronautique International.
Wzruszeni goście otrzymali medale z jakże
odpowiednią
na tę okoliczność sentencją
Per aspera ad
astra na awersie
i Sapiens semper
beatus na rewersie! Prezes Aeroklubu Polskiego
Włodzimierz Skalik przekazał reprodukcje wpisu
pamiątkowego do
Kroniki AP dokonanej w 1934 roku
przez ówczesne go prezydenta RP
Ignacego Mościckiego z życzeniem, aby
działalność aeroklubu „w krótkim czasie
zbliżyła szlaki podniebne wszystkim obywatelom państwa”. Ta idea jest wciąż aktualna. 
red.
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YAMATO

Po ogromnych sukcesach i zdobyciu uznania
na całym świecie bębniarze Yamato ponownie odwiedzą nasz kraj! Niesamowita dawka
pozytywnej energii, dreszcze emocji i jedyne w swoim rodzaju
oryginalne brzmienia Dalekiego Wschodu – to wszystko gwarantuje rewelacyjne przedstawienie w wykonaniu japońskiej grupy
YAMATO. Najbardziej znani bębniarze świata już w listopadzie zagoszczą w Polsce! Zapraszamy na niezapomniane show do Krakowa, Poznania, Warszawy, Gdyni oraz Łodzi.
Zespół YAMATO słynie ze spektakularnych widowisk, na których
prezentuje sztukę gry na tradycyjnych bębnach taiko. To niezwykłe połączenie odgłosów bębnów z dźwiękami tradycyjnych instrumentów strunowych szarpanych (koto, chappa, shino-bue, samisen,
kane). YAMATO wspaniale interpretuje muzyczne tradycje, które od
wieków związane są z kulturą i religią Kraju Kwitnącej Wiśni. Idealna
synchronizacja nie byłaby możliwa bez setek godzin intensywnych
treningów i ekstremalnej koncentracji. Przedstawienie, podczas którego artyści posługują się kilkoma tuzinami bębnów o średnicy sięgającej pięciu metrów i pałeczkami o wadze do 3,5 kilograma, jest
niesamowitym przeżyciem. Fantastyczne show jakie prezentują absorbuje taką ilość energii artystów, że potrzebują dwunastu godzin wypoczynku, aby
zregenerować siły. Unikatowi
bębniarze, wśród których zobaczymy również kobiety, od
pierwszych uderzeń zachwycają i oczarowują publiczność
rytmem, choreografią i dźwiękiem. Dzięki połączeniu instrumentów muzycznych i wyćwiczonej technice gry, występy
YAMATO oferują widzom niezwykłą różnorodność. Zaskakujące akrobacje połączone
z wyśmienitym humorem artystów sprawiają, że widowisko z pewnością na długo pozostanie w pamięci widzów.
Pokaz uatrakcyjnią także kolorowe, autentyczne japońskie stroje bębniarzy.
Grupa YAMATO, od czasu powstania w roku 1993, występowała
na całym świecie dając już ponad 3.500 występów. W 1998 roku bębniarze zagościli na prestiżowej imprezie Fringe Festival w Edynburgu.
Za swój występ odebrali nagrodę Fringe Award, a magazyn „The Scotsman” pisał o nich, że „w sposób niezwykły łączą energię szalonych
rockmanów z duchowością Dalekiego Wschodu”.
20.11 – Kraków, Centrum Kongresowe ICE, godz. 19:00
22.11 – Poznań, Sala Ziemi, godz. 19:00
24.11 – Warszawa, Torwar, godz. 19:00
25.11 – Gdynia, Teatr Muzyczny, godz. 19:00
27.11 – Łódź, Teatr Wielki, godz. 19:00
Bilety do nabycia na
www.ebilet.pl, www.eventim.pl,
www.makroconcert.pl oraz w salonach Empik.

Risotto z prawdziwkami
Składniki na to danie
muszą być najlepszej jakości: świeże prawdziwki, dobra włoska oliwa, odpowiedni ryż i powolne gotowanie
odwdzięczą się królewskim
smakiem.
Prawdziwki oczyścić,
pokroić. Cebulę i czosnek
obrać i posiekać. Utrzeć 100
g parmezanu. Na patelni
rozgrzać oliwę, dodać łyżkę
masła wsypać posiekaną cebulę i czosnek, chwilę podsmażać. Kiedy cebula zmięknie, dodać ryż i przesmażyć,
aż będzie szklisty. Wówczas dolać wino i dodać prawdziwki.
Zmniejszyć ogień i mieszać, aż ryż wchłonie wino. Kiedy to nastąpi, dolać chochlę bulionu, wymieszać. Kiedy bulion zostanie wchłonięty przez ryż, dolać kolejną porcję bulionu, aż ryż
będzie miękki i kleisty na zewnątrz i lekko twardy w środku.
Zdjąć z ognia. Dodać sól, pieprz, tymianek. Dodać masło i parmezan, wymieszać. Pozostawić pod przykryciem gorące risotto z prawdziwkami na około 5 minut. Posypać posiekaną natką
przed podaniem. Oprószyć risotto wiórkami parmezanu.

prawdziwki
500 g
ryż do risotto
2 szklanki
cebula
1
czosnek
3 ząbki
białe wytrawne wino 2 kieliszki
bulion warzywny
lub cielęcy
1 litr
parmezan
150 g
natka pietruszki
mały pęczek
świeży tymianek
3 gałązki
sól i pieprz do smaku
oliwa
2 łyżki
masło
125 g

Szpikowana miłośnie
sztufada
Wołowina potraktowana z należytą starannością odwdzięczy się głębokim aromatem i wspaniałym smakiem.
Opłukać mięso, osączyć
i obrać z powięzi. Natrzeć wołowina bez kości (zrazowa,
musztardą, solą i pieprzem.
krzyżowa, skrzydło)
700g
Obłożyć warzywami obranymi smalec
40g
wcześniej i pokrojonymi w pla- mąka
1 łyżka
sterki. Włożyć do kamiennego cebula
1 duża lub 2 małe
naczynia i zostawić w chłod- musztarda
30g
nym pomieszczeniu na 24 go- śmietana 22%
30ml
dziny. Następnego dnia wyjąć włoszczyzna
pęczek
mięso z zaprawy, usunąć no- pomidory
2
żem przyprawy i warzywa. Po- czosnek
2 ząbki
solić słoninę i pokroić w słupki czerwone wino
kileliszek
długości 6 cm, grubości 1 cm. sól i pieprz
Naszpikować wołowinę słupkami słoniny. Mięso oprószyć mąką i obsmażyć ze wszystkich
stron na silnie rozgrzanym tłuszczu. Przełożyć do rondla, dodać
tłuszcz ze smażenia, 60 ml wody i obraną, pokrojoną w krążki
cebulę. Dusić powoli pod przykryciem do miękkości uzupełniając sos wodą.
Gdy pieczeń jest miękka, wyjąć mięso. Sos przetrzeć przez
sito, dodać śmietanę, posolić. Obrać pomidory i pokroić je
w kostkę. Dodać do sosu razem z roztartym czosnkiem i winem. Włożyć mięso do sosu i dusić jeszcze kilka minut. Pieczeń
pokroić w cienkie plastry w poprzek włókien i ułożyć na podłużnym półmisku. Polać sosem. Osobno podać ziemniaki lub
makaron, gotowaną jarzynę i surówkę z warzyw.
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Grudzień
pod znakiem
najlepszego jazzu

Gwiazdą kolejnego koncertu z cyklu Jazz Top w Blue Note, prezentującego najbardziej znaczące postacie światowego jazzu, będzie wybitna amerykańska
hammondzistka, pianistka, kompozytorka
i wokalistka – Amina Claudie Myers. Występowała i nagrywała między innymi z Liberation Music Orchestra, Art Ensemble of
Chicago oraz takimi artystami jak Archie
Shepp, David Murray, Arthur Blythe, Frank
Lowe, Leroy Jenkins, Jim Pepper i Ray Anderson. Od wielu lat rozwija także karierę
pod własnym nazwiskiem. W Blue Note wystąpi 6 grudnia z towarzyszeniem Jerome’a Harrisa (gitara basowa) oraz Reggiego Nicholsona (perkusja).
Zaledwie kilka dni później – 10 grudnia
– gośćmi klubowej sceny będą muzycy pod
przywództwem kanadyjskiego perkusisty – Marito Marqueza: Yami (Portugalia) – gitara
basowa, wokal oraz Henryk
Miśkiewicz – saksofon i Marcin Wasilewski – instrumenty klawiszowe. Ich muzyka
to połączenie różnych kultur
i styli w muzyce – od tradycyjnego popu, przez jazz po muzykę afrykańską.
W kolejną sobotę – 13
grudnia, czeka nas następne
spotkanie z wielkim jazzem.
Tym razem w cyklu Nowi Mistrzowie, łączącego w sobie
warsztaty dla młodych muzyków, koncert i jam session. Dzięki współfinansowaniu cyklu przez Miasto Poznań
oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego warsztaty są bezpłatne, a na
koncercie obowiązują także tanie bilety

uczniowskie, studenckie
i seniorskie. Gospodarzem grudniowego spotkania z Nowymi Mistrzami będzie formacja Rafał
Sarnecki Brooklyn Quintet. Jej lider, gitarzysta,
kompozytor i aranżer od
ośmiu lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku. Tym
razem do Polski przyjeżdża z muzykami,
którymi na co dzień występuje w Stanach
Zjednoczonych – Amerykanami: Lucasem
Pino (saksofon tenorowy, klarnet basowy),
Glennem Zaleskim (fortepian), Colinem
Stranahanem (perkusja) oraz pochodzącym z Kanady kontrabasistą Rickiem Rosato. Zaprezentują materiał z najnowszej płyty Sarneckiego „Cat’s Dream”.
Tydzień później – 20 grudnia, następny
jazzowy koncert w międzynarodowej obsadzie. Piotr Wojtasik – jeden z najlepszych
polskich trębaczy, do współpracy zaprosił
gwiazdę saksofonu altowego z Niemiec
– Viktora Totha oraz rewelacyjnego polskiego kontrabasistę Michała Barańskiego i prawdziwą legendę jazzowej perkusji
z USA – Johna Betscha. Program, który za-

Jak zwykle, klub Blue Note nie zapomina także o miłośnikach innych muzycznych
gatunków. 4 grudnia na klubowej scenie
wystąpi jeden z najlepszych w Polsce zespołów uprawiających balladę z umiejętnie dobranymi tekstami i niebanalną oprawą muzyczną – U Studni. Jego członkowie
przez wiele lat współtworzyli legendarną
grupę Stare Dobre Małżeństwo i wyznaczyli rozpoznawalne brzmienie i styl tej formacji. Natomiast 14 grudnia – gratka dla
fanów świetnej mieszanki rocka, reggae
i bluesa. Indios Bravos przypomną materiał
ze wznowionej niedawno płyty „Part One”
oraz zaprezentują premierowe utwory.
A na koniec roku – jak zawsze w Blue
Note – wyśmienita sylwestrowa zabawa z muzyką na żywo!
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O Domu Życia
i naturze

Z Jarosławem Grocholewskim
rozmawia Mariola Zdancewicz

Znajdujemy się w zielarni. Zielarnia
zwykle kojarzy się z babką, która wczesnym rankiem, bądź przy pełni księżyca,
zbiera zioła, a tymczasem tutaj gospodarzem jest mężczyzna...
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...zielarze też byli. Niekiedy używano
ziół nie tylko jako leków, ale za ich pomocą dokonywano czarów. Wówczas zbieraniem takich roślin miały trudnić się kobiety, które były uważane przez społeczność
za czarownice i jak pamiętamy większość
spłonęła na stosach...
Ponieważ truły czasami? Czy u Pana jest
coś, co można by uznać za truciznę?
Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest.
Wszystko zależy od dawki.
Nawet rumianek?
Też może być.
A co z leczeniem?
Kiedyś instytucja lekarza była mało
powszechna, częściej można było spotkać
znachora. W przypadku choroby należało działać szybko i skutecznie. Stąd na wsi
i nie tylko jeszcze do niedawna popularne

było prężnie rozwijające się od wieków
ziołolecznictwo.
Chciałbym jednak wrócić do zielarzy,
których mamy znakomitych. Wymienię
choćby Jana Stanko, który już w piętnastym wieku wydał dzieło pod tytułem „Antidotarium”, które jest jednocześnie kompendium sztuki medycznej i aptekarskiej
oraz wielką encyklopedią minerałów i roślin. Zawiera też dawne nazwy chorób, części ciała, napojów i pokarmów używanych
w lecznictwie. Autor „Antidotarium” uważany jest za prekursora polskiej terminologii przyrodniczej. W jego słowniku przyrodniczo-lekarskim obok nazw łacińskich
po raz pierwszy widniały odpowiednie nazwy polskie. Świadczy to o jego przywiązaniu do polskiej kultury. Był też prawdopodobnie biegłym medykiem skoro zdołał

wyleczyć Jana Długosza z ciężkiej kamicy
No właśnie nie, przynajmniej używamoczowej i choroby oczu.
ne w zalecanych dawkach, chyba że ktoś
Nieco później żył jeden z najwybit- jest uczulony na jakiś składnik. Antybiotyniejszych polskich zielarzy, twórca ilustro- ki, w określonej sytuacji są dobrymi lekami,
wanego Zielnika o roślinach użytkowych, bo działają przyczynowo, ale zaczyna ich
klasycznego dzieła botanicznego polskie- brakować, dlatego, że większość bakterii...
go renesansu, które zawiera wiadomości ...się mutuje...?
o najważniejszych znanych i użytkowa...tak, jest to też spowodowane tym, że
nych w Europie Środkowej i Południowej antybiotyki daje się zwierzętom, które jak
w XVI wieku gatunkach roślin. Mówię na przykład kury są stłoczone. Proszę soo Szymonie Syreńskim, profesorze Akade- bie wyobrazić kilka czy kilkadziesiąt tysięmii Krakowskiej. Był lekarzem, botanikiem cy kur, które przepraszam robią pod siebie,
i badaczem leczniczych właściwości ziół. wystąpiłaby epidemia, gdyby nie podawaW Polsce i krajach ościennych zachowało no antybiotyków...
się do dnia dzisiejszego co najmniej sto eg- Jeszcze niedawno można było powiezemplarzy owego Zielnika.
dzieć, że to jest wyklęta część medycyCzym zielarstwo przypomina czasy ny?
wcześniejsze?
Obecnie, w przeciwieństwie do przeMyślę, że surowcem. Jest ten sam.
szłości, na studiach meAle czy jest on w podobny sposób zbie- dycznych nie uczy się
rany?
zielarstwa. Nie ma
Nie. Większość ziół jest
produkowana w dużych gospodarstwach rolnych, dlatego że gdybyśmy zbierali je
w naturalny sposób wówczas zabrakłoby ich w naturze. No i część
roślin jest pod ochroną, tak że jest to
niemożliwe. Ponadto w naturze nie
wszystkie zioła mają substancje czynne w takiej ilości, żeby można uznać
je za lek. Są miejsca dzięki którym zawartość substancji czynnych będzie
duża, a są miejsca, gdzie tego nie będzie. Na pewno to jest też kwestia zatrucia środowiska.
Czy to jest medycyna nowoczesna?
Myślę, że jest jak najbardziej nowoczesna, a powrót
do natury wydaje się nieuchronny, ponieważ jesteśmy,

Lekarze lubią mieć do czynienia z lekiem, który podnosi albo obniża ciśnienie,
lubią wiedzieć czy to zwiększy wydzielanie
kwasu czy zmniejszy, lubią wiedzieć dokładnie co będzie się działo z pacjentem
po zażyciu, a leki roślinne mają działanie
wielokierunkowe, holistyczne.
Nie lubimy tego czego nie znamy. Jaka
jest przyszłość zielarstwa?
Wydaje się, że stanie się wkrótce ważną
częścią naszej egzystencji. Wracamy do natury, coraz lepiej dbamy o środowisko i nie
chcemy sami siebie zatruwać.
Jak by Pan określił miejsce, w którym
się znajdujemy?
Mówimy o tu i teraz?
Tak.
To miejsce nazwałem Domem Życia.
W starożytnym Egipcie uczono w nich
medycyny, ale też balsamowania zwłok.
Między innymi uczył się tam „ojciec
medycyny” Hipokrates, który
przeniósł stamtąd wiedzę
do naszego zachodniego
świata.
Co w Domu Życia znajdziemy? Jest Pan pasjonatem. Z jaką ideą
otworzył Pan to niewątpliwie wyjątkowe
miejsce?
Chciałbym przekazać
wiedzę, którą posiadam tym,
którzy tu przychodzą. To najważniejsze. Są tu leki, ale i kosmetyki. Coś
dla ciała, dla ducha, żeby się wyleczyć, ale i zażyć
przyjemności, na
przykład

Dom Życia zaprasza
na poznański
Rynek Łazarski 4.

my i środowisko, tak zawaleni chemią, że
to jest jedyne wyjście... Oczywiście naukowych metod nie należy odrzucać.
Czy zioła i ich pochodne mogą też szkodzić lecząc, podobnie jak antybiotyki?

farmakognozji, nie ma nauki o lekach roślinnych, które zostały zastąpione lekami syntetycznymi. W związku z tym lekarze uważają, że są to jakieś herbatki, które
można wziąć po to, żeby się rozgrzać.

w kąpieli czy jedzeniu. Wszystko oparte
o naturę. A jednocześnie chciałbym, żeby
to było miejsce przyjazne dla ludzi, żeby
czuli się tu swobodnie i mogli zapytać o to,
co chcą, co ich boli.
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Wobec tak znaczącej przewagi trudno było nie oczekiwać
zwycięstwa na polu bitwy. Niestety zdało się ono na niewiele, nie
przerwało działań dywersyjnych i partyzanckich na rubieżach
Rzeczpospolitej.
Europa późnego średniowiecza płonęła konfliktami. Kształtował się wzór feudalnego państwa. Polska Jagiellonów zaangażowana w konflikt z państwem zakonnym, nie dostrzegła w porę rosnącej na wschodzie potęgi państwa Moskiewskiego. Znaczącym
był rok 1497, kiedy Iwan III ogłosił „Sudjebnik” – zbiór praw, który
zaliczył wszystkich poddanych do kategorii „ludzi służebnych”, nie
wykluczając bojarów, właścicieli ziemskich. Od tej pory wszyscy
mieli służyć władcy, który nosił tytuł hospodara, wielkiego księcia
Wszechrusi. Władza i własność miała pozostawać w jednym ręku.
Rosyjskie „samodierżec”, to kalka greckiego autokrator. Wzorem
prawosławnego cesarstwa bizantyńskiego, jako godło państwa
wybierze dwugłowego orła. Od 1533 roku rosyjscy władcy będą
używać tytułu cara i staną się zwierzchnikami autokefalicznej cerkwi. Dla tworzącego się imperium ważny był mit założycielski, Rosji ocalającej narody słowiańskie przed żywiołem najazdów mongolskich i zagrożeniem ze strony chrześcijańskiego Zachodu. Nie
ma to większego znaczenia, że od ponad stu lat nikt
Andrzej Wilowski na Rusi nie widział Mongoła i nie wiadomo na czym
miałoby polegać zagrożenie wiary. Skutkami tej polityki było powstanie biurokracji, która w imieniu władcy administrowała podbitymi ziemiami. Poczucie tymczasowości wśród bojarów nie skłaniało ich do dbania
o majątki i poddanych. Była to raczej eksploracja niż
gospodarowanie. Naturalną koleją rzeczy państwo
mogło się rozwijać, a nawet przetrwać, wyłącznie
dzięki podbojom. Wszyscy poddani wobec władcy byli
równi, w tym samym stopniu mu podlegli, a więc nie
mieli też nic do stracenia, jedynie mogli zyskać na pod8 września na rozległej równinie w pobliżu Orszy doszło do bojach. Podobnie byli traktowani podbici, po prostu stawali się Rostarcia wojsk polsko-litewskich pod dowództwem księcia Konstan- sjanami. Widoczne jest to nawet w języku rosyjskim, który nie zna
tego Ostrogskiego i Janusza Świerczowskiego z armią moskiewską pojęcia Rusin. Prawdopodobnie dlatego do dziś dla Rosjan Białowojewodów Iwana Czeladnina i Michaiła Bułhakowa-Golicy. Za- rusin czy Ukrainiec jest abstrakcją. Zdumiewająco analogiczna do
żarty bój zakończył się dla Moskwy dotkliwą klęską. Wiosną tegoż współczesnych oligarchów jest rola dawnych bojarów... Mają właroku Wasyl III wyprawił się na Smoleńsk. Po zdobyciu smoleńskie- dze i majątki, ale wyłącznie z nadania i też w każdej chwili mogą
go grodu jego łupem padły również Mścisław, Krzyczew i Dubrow- je stracić, jeśli popadną w niełaskę.
W Polsce Jagiellonów dojrzewało pojęcie Rzeczpospolita, pańna. Na odsiecz chciał ruszyć król Zygmunt I, ale wojska litewskie
zbierały się opieszale. Przełom w kampanii nastąpił dzięki spraw- stwa rozumianego jako wspólnota, gdzie władca jest owszem ojnej pracy wywiadu. Dzięki pozyskaniu jako szpiega kniazia Micha- cem narodu, ale musi dostrzegać rolę poddanych. Widoczne to
iła Glińskiego, król poznał dokładnie liczebność i rozmieszczenie było nawet w polityce narodowościowej akceptującej różnice etsił Moskwicinów i mógł starannie przygotować się do dalszych niczne i religijne. W Koronie nikt nie zabraniał Rusinom być Rusinami, czy Litwinom – Litwinami. O ile Rzeczpospolita potrafiła midziałań militarnych.
Jak doniósł szpieg ponad jedną trzecią armii moskiewskiej sta- litarnie przeciwstawić się sąsiadom, to obrona wartości w sensie
nowili nowogrodzianie – trzon zgrupowania operacyjnego, utwo- politycznym wyglądała znacznie gorzej. Na niewiele zdała się tu
rzony w Wielkich Łukach jeszcze w czerwcu 1514 roku. Oprócz nich ówczesna propaganda.
Tego samego roku ruszyły prasy krakowskich oficyn, które opuw skład armii weszły oddziały pomieszczyków z szesnastu powiatów, między innymi Pskowa, Tweru, Borowska, Muromia i Kołom- blikowały na okoliczność orszańskiego zwycięstwa łacińskojęzyczny. W wyprawie wojennej wzięli udział tylko dworianie, właścicie- ne utwory Andrzeja Krzyckiego, Krzysztofa Suchtena, Walentego
le dóbr ziemskich dożywotnich i rodowych, dysponujący dobrym Ecka i Jana Dantyszka. Wszystkie weszły w skład wydanego przez
uzbrojeniem, sługami i końmi. Dodając do tych sił oddziały Tata- Łaskiego w roku następnym w Rzymie tomu „Carminade memorarów kasimowskich murzy Siwinduka Madychowa, cała armia mo- bili caede scismaticorum Moscoviorum”. Zbiór wzbogaciły również
skiewska pod Orszą, razem ze sługami, mogła liczyć nie więcej niż nowe, specjalnie w tym celu zamówione utwory Bernarda Wapowskiego, Tranquilla Androniciusa oraz Jacoba Pisy, legata papie12 tysięcy ludzi.
Korona wystawiła armię zgodnie z zasadami pospolitego ru- skiego w Polsce. Listę dzieł literackich zainspirowanych orszańską
szenia, ustalonymi w 1502 roku. Jeden zbrojny w zbroi, na koniu wiktorią należy rozszerzyć jeszcze o „Epinicjum” Kaspra Veliusa, wyi z drzewcem był wystawiany na wyprawę z dziesięciu „służb” (20- dane w 1514 roku. Wynalazkiem propagandowym dyplomacji zyg30 gospodarstw chłopskich). Jednocześnie zawsze zaciągano na- muntowskiej były drukowane w Krakowie, Rzymie, Norymberdze
jemników, których ceniono za profesjonalne przygotowanie do (u Hieronima Höltzera) i Lipsku (u Marcina Landsberga) broszury
służby wojskowej. W polskich i litewskich kronikach są różne infor- i druki ulotne, łacińskie i niemieckojęzyczne. Habsburski dyplomamacje o liczebności polsko-litewskiej armii: od szesnastu do trzy- ta Sigismund von Herberstein, wyśmienicie obeznany z meandradziestu pięciu tysięcy, przy czym kudłaci Litwini, w odróżnieniu od mi ówczesnej polityki w trójkącie Wiedeń-Moskwa-Wilno skwitoodzianego w stal polskiego rycerstwa nie stanowili znaczącej siły. wał to dobitnie: „Zwycięstwo to nie dało królowi niczego, okrom
Prawdopodobnie z tego wynika rozbieżność w szacunkach liczeb- odzyskania trzech zamków na Smoleńszczyźnie, a główny przedmiot rywalizacji – Smoleńsk, nie został rekuperowany.”
ności sił sprzymierzonych.
W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się
obraz „Bitwa pod Orszą”. Wielu historyków, sam Jan Białostocki,
uważało, że to malarski reportaż z pola bitwy. Cechy malarskie
monumentalnego dzieła wskazują na to, że wykonał je uczeń Łukasza Cranacha starszego. Kim był autor, na czyje zamówienie
pracował, czy był świadkiem przedstawionych wydarzeń, trwają
spory historyków. Obraz doczekał się wielu monografii i opracowań, krytycznie oceniających jego wartość dokumentalną. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ustalono ponad wszelką wątpliwość, że powstał w drugiej połowie XVI stulecia, czyli
kilkadziesiąt lat po samej bitwie. Zwraca się uwagę na liczne anachronizmy w przedstawieniu aktorów tej wojennej sceny, takie jak
turniejowe stroje piechoty, czy kapelusze na głowach rycerstwa.
Przedstawiona panorama bitwy nie ma nic wspólnego z topografią samego jej miejsca. Owszem imponuje liczba detali, postaci
i narracja, wskazująca na to, że mamy do czynienia nie z zatrzymanym kadrem, fotografią, ale reportażem historycznym. Jednak
prawdopodobnie autor opierał się na relacjach i studiach historycznych, a nie na własnej pamięci. Spróbujmy ustalić, co się stało
pod Orszą w roku 1514.

Orsza reportaż
historyczny
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Z cyklu Madonny europejskie - Rossija..."
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Jacek Lipowczan
www.jali-art.com

