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Poznań
Z prof. Jackiem Błażewiczem z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
rozmawia Mariola Zdancewicz

gorąca

Skąd wzięła się współpraca z Uniwersysobie poradzili! Wystąpiliśmy nawet o wytetem Luksemburskim i inicjatywa dokróżnienie dla doktora Jędrzeja Musiała. Ich
toryzowania na dwóch uczelniach?
dalsze losy potoczyły się tak, że doktor MuInicjatywa wynikła z dawnej współprasiał został adiunktem w Instytucie Inforcy z dziekanem tego uniwersytetu, dyrekmatyki na Politechnice, natomiast doktor
torem Instytutu Informatyki Pascalem BoGawron jest w tej chwili na Uniwersytecie
uvry. Miałem wykłady w Grenoble, a on
w Luksemburgu, piastując stanowisko odbył ich słuchaczem. Profesor po zrobieniu
powiednie do stopnia i kwalifikacji, a przy
doktoratu przeszedł do przemysłu, a pookazji nadal z nami współpracuje. Aktualnie
tem wrócił do sfery naukowej. I gdy w 2003
realizujemy kolejne wspólne przedsięwzięroku tworzył się uniwersytet w Luksemcia – dostaliśmy grant w ramach programy
burgu, został poproszony o objęcie katePolLux, fundowany po części przez Luksemdry informatyki. Pewnego roku zapropoburg i Narodowe Centrum Badań i Rozwonował, że dobrze byłoby wzmocnić naszą
ju w Polsce, dotyczący właśnie IShOP-u. To
współpracę, już wcześniej publikowaliśmy
bardzo dobrze, że współpraca nie kończy się
wspólnie. Spotkało się to z dużym poparna zdobywaniu stopni naukowych, ale jest
ciem władz naszego wydziału, profesora
kontynuowana.
Jerzego Nawrockiego, dziekana Wydziału
Europejskie Centrum Genomiki i BioinInformatyki, profesora Jana Węglarza, dyformatyki na Politechnice też będzie gorektora Instytutu Informatyki, i młodych
ścić doktorantów z Luksemburga?
kolegów, którzy mieli szansę na poznaSprawa jest złożona, bo Uniwersytet
nie innych warunków pracy. Profesor Bow Luksemburgu zaostrzył przepisy. Osoba,
fot. Marcin Zawadzki/ archiwum FNP która chciałaby uzyskać dyplom doktora, pouvry zapewniał staż doktorski studentom
naszej uczelni. Takim sposobem doktorzy
winna tam spędzić minimum dwa, trzy lata
Piotr Gawron i Jędrzej Musiał realizowali międzyuczelniany projekt, studiów. To prawie pełny tok nauczania. Dlatego trudno nam ustastudiując w tym czasie na Uniwersytecie w Luksemburgu. Dofinan- lić plan wspólnych zajęć. Jeżeli studenci mają być tam tak długo, to
sowanie zapewniała strona luksemburska, a od nas pochodziły po- niewiele zostaje dla Politechniki Poznańskiej. Na razie nam się to
mysły i know-how. Włączyła się w to też grupa profesora Rudiego nie układa. Cały czas jestem w kontakcie z profesorami Pascalem
Ballinga, wiodąca w Europie jeżeli chodzi o biologię i medycynę Bouvry, Rudim Ballingiem i Franckiem Leprevostem – prorektorem
systemów.
Uniwersytetu w Luksemburgu, który zaangażował się we współTe dwa doktoraty są wynikiem współpracy na profesorskim pracę polsko-luksemburską. Trudno walczyć z przepisami, a chceszczeblu. Praca doktorska Jędrzeja Musiała powstawała pod moim my wszystko zrobić lege artis. Nie możemy zatem naciskać. Wiele
nadzorem i profesora Pascala Bouvry, a dotyczyła projektu IShOP, w tej sprawie pomaga nam pan Konsul Luksemburga, doktor Paczyli optymalizacji różnych aspektów działania sklepów interne- weł Kuraszkiewicz, nawiasem mówiąc, absolwent naszej uczelni.
towych. Natomiast doktor Piotr Gawron, pod opieką profesora To znamienita postać, dobrze wpisująca się w ten wspólny projekt.
Rudiego Ballinga i moją, podjął temat zastosowania metod infor- Czy są jeszcze inne plany rozwoju współpracy poznańsko-lukmatycznych w sekwencjonowaniu DNA. Te dwie różniące się pra- semburskiej?
ce miały wspólny mianownik – informatykę. Zostały z sukcesem
Na pewno tak – choćby z tego powodu, że wspólnie z grupą
obronione i przyjęte przez obie
profesora Pascala Bouvry otrzymaliRady Wydziału. To był ewenement
śmy grant. Oczywiście to nie wykluw historii Politechniki Poznańskiej
cza innych badawczych zamierzeń,
i Uniwersytetu Luksemburskiego.
tych nastawionych bardziej bioloObrona prac odbyła się w Poznagicznie czy bioinformatycznie. Możniu, komisja była łączona, prawie
liwe, że podejmiemy się jakichś śmiadwadzieścia osób z Poznania i Lukłych projektów odkrywających nowe
semburga egzaminowało dwóch
horyzonty. To jednak wymaga więkprzyszłych doktorów.
szego finansowania i w tej sprawie
Biedacy!
liczymy na pomoc pana Konsula lub
Prawdą jest, że panowie byli
Wielkiego Księcia Luksemburga.
dość stremowani, ale znakomicie
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Od lewej: dr Jędrzej Musiał, prof. Rolf Tarrach, prof.
Paul Heuschling, Martine Hansen, prof. Jacek Błażewicz,
prof. Pascal Bouvry

Luksemburg
linia

Z Pawłem Kuraszkiewiczem, Konsulem Honorowym Wielkiego Księstwa
Luksemburg, rozmawia Mariola Zdancewicz

Jak dobre są relacje między
odbyć się już niebawem. Korzyści są jasne. Prouczelniami z Poznania i Lukducent mniej zapłaci za transport swoich prosemburga?
duktów, a firma transportowa zredukuje zużyMyślę, że współpraca mięcie paliwa, a tym samym szkodliwego CO2. Koszt
transportu kontenerów, które woziły ciężarówki
dzy Instytutem Informatyki Pokoleją jest dużo tańszy…
litechniki Poznańskiej i UniwerKolej nie musi mieć dziesięciu godzin przesytetem Luksemburskim może
rwy w pracy.
być długoterminowa, nie tylko
Oczywiście, kierowcy samochodów ciężarow dziedzinie kształcenia studenwych mają ograniczenia czasowe oraz weekentów, ale również uzyskiwania
dowe. Kolej jeździ niezależnie od dnia i godziny
wyższych stopni naukowych. Są
oraz pory roku.
kwestie, które mogą być realizoWracając do Politechniki, moim pragniewane wspólnie, wykorzystujące
niem jest stworzenie możliwości przyjazdu do
potencjał intelektualny zarówno
Polski dla studentów z Luksemburga. Polskie
pracowników jednej, jak i drugiej
uniwersytety są naprawdę świetnie przygotostrony – i daje to świetne efekty.
wane do kształcenia. Można na przykład zorDzieje się to z dużą korzyścią dla
ganizować uniwersytet dwujęzykowy, tak jak
Luksemburga, ponieważ tamtejma to miejsce na Uniwersytecie Medycznym,
szy uniwersytet jest młody, funkprowadzącym już od ponad dziesięciu lat stucjonujący od dekady, i ma możlidia anglojęzyczne w systemie amerykańskim.
wość przeznaczania środków na
Kwalifikacja dla takiego wydziału przyznawarozwój. Obecnie tworzony jest
fot. Foto Studio Kołecki na jest przez Stany Zjednoczone. I tak Amekampus, który przyciągnie dużą
rykanie edukują wielu ludzi na świecie. Takie
liczbę studentów. A jakże istotna jest tematyka badań – informatyka – jest najnowocześniej- ośrodki są w Singapurze, Hiszpanii, Anglii... Tych punktów jest
szą i najszybciej rozwijającą się gałęzią nauki, otwiera wielkie bardzo wiele. I to świetnie działa! Politechnika Poznańska może
być takim centrum – jest to jemożliwości.
dynie kwestia przygotowania
Pięknie!
organizacyjnego i motywacji
Profesor Błażewicz ma
finansowej.
fantastyczne pomysły. W taChciałabym zrobić matekich okolicznościach będzieriał o Luksemburgu – z Pamy mogli stworzyć wspólne
nem jako spiritus movens
centrum badawcze, które
i przewodnikiem po miewcale nie musi być w Lukście. Dobrze byłoby też przesemburgu – może być
prowadzić wywiad z Wielw Poznaniu.
kim Księciem Luksemburga.
Bardzo się cieszę, że
Sprawdzić, jak przebiega
w Poznaniu przejawia tak
współpraca, jak funkcjonują
duże zainteresowanie Lukinstytucje kulturalne, zrobić
semburgiem i odwrotnie.
piękne zdjęcia...
Aktualnie próbuję też naMożemy o tym pomyśleć.
mówić poznańskie CenZwrócić się do odpowiednich
trum Logistyki do współorganizacji i zaaranżować taką
pracy z centrum Logistyki
wycieczkę. W Luksemburgu żyw Luksemburgu, a konkretcie jest takie spokojne. Niech
nie w Bettemburgu, gdzie
dowiedzą się o tym studenci Porealizowany jest od kilku lat
litechniki, niech wiedzą, że funknowy projekt zamiany transcjonuje taka wymiana, że dzieją
portu kołowego na szynowy.
się takie rzeczy.
Spotkanie na ten temat ma
Paweł Kuraszkiewicz z Ambasadorem Wielkiego Księstwa
Luksemburga Georgesem Faberem
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Opowieść o sukcesie
Z Robertem Mirzyńskim, dyrektorem Centrum Turystyki Kulturowej Trakt,
rozmawia Mariola Zdancewicz

Koniecznie musi przyjść tutaj. Dlaczego? Dlatego że mamy tu opowieść o sukcesie, nie mamy
takich miejsc za dużo w Polsce. Opowieść o tym,
że warunki w jakich żyjemy, nie są dla nas ograniczeniem, są wyzwaniem. My Polacy świetnie
dajemy sobie radę. Przykłady? Dziesiąty wiek,
wybudowanie tego najpotężniejszego grodu
Mieszkowego wymagało umiejętności architektonicznych, logistycznych i organizacyjnych. To
było ogromne przedsięwzięcie. Albo przykładowo XIX wiek okres zaboru pruskiego, właściwie
wtedy zaczynamy budować społeczeństwo obywatelskie a nie mamy własnego państwa…
...niczym innym nie jest praca organiczna
u podstaw…

To futurystyczna bryła, która bardziej kojarzy się
z przyszłością niż przeszłością...
Brama Poznania jest dobrym pomysłem, gdyż
w symboliczny sposób łączy to co nowoczesne, teraźniejsze z przeszłością. Za ten nowoczesny budynek,
w którym się znajdujemy, architekci już odebrali kilka nagród, są też nominowani do najważniejszej europejskiej, architektonicznej nagrody – Mies van der
Rohe Award. Tutaj znajduje się interaktywna ekspozycja, gdzie zwiedzający poznaje fakty z przeszłości. Gdy
już ma tę wiedzę, mówimy mu to teraz idź i dotknij, doświadcz tego dziedzictwa, tego wszystkiego, co jest na
wyspie katedralnej. Kładką nad Cybiną przechodzimy
do Śluzy Katedralnej, ze świata wirtualnego do realnego, w przestrzeń Ostrowa Tumskiego, aby zobaczyć
pierwszą katedrę w Polsce, pierwszą nekropolię, pierwszą humanistyczną uczelnię i Muzeum Archidiecezjalne, gdzie jest
miecz św. Piotra, aby zobaczyć Rezerwat Archeologiczny Genius
Loci, gdzie jest przekrój tego najpotężniejszego grodu Mieszkowego z X wieku. To jest naprawdę imponujące. To stara prawda, że jeżeli poznamy przeszłość, to zrozumiemy teraźniejszość,
ponieważ będziemy znali i rozumieli mechanizmy, którymi rządzi się świat.
Rozumiem, że Pan będzie zawsze za tym, żeby
w Polsce historia była przedmiotem nauczania...
Tak, ponieważ uczymy się m.in. na błędach naszych przodków i możemy je minimalizować, łatwiej
nam także planować przyszłość... Nie ograniczamy się
do samych dat i zdarzeń, mówimy szerzej o dziedzictwie, o doświadczeniu, które wynosi stąd każdy z nas
indywidualnie. Największym bogactwem tego miejsca
jest wiedza, którą zgromadziliśmy i umieściliśmy na nowoczesnych nośnikach oraz udostępniamy odbiorcom.
Jak zachęciłby Pan przeciętnego czytelnika, niechby to na przykład był szef firmy, która z nami współpracuje?
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Tak, cała modernizacja w XIX wieku, która dokonała się w Wielkopolsce. Wszystko gotowe na wybuch powstania… Wiedzieliśmy
na czym polega współpraca, czym jest organizacja, wspólnota, na
czym polega budowanie. Jest mi bardzo bliska filozofia podwójnego zwycięzcy, który mówi zawsze: Twój
sukces jest moim sukcesem. Mój sukces jest
twoim sukcesem.
A co z klęskami?
Z klęsk trzeba wyciągać wnioski. Dlatego mówimy, że warunki nie są ograniczeniem, tylko wyzwaniem.
Przed jakim wyzwaniem stawia Pan osoby tu przychodzące?
Aby odkryły, że opowieść o przeszłości
może być fascynującą podróżą.
...ale to nie Pan odkrył.
Wiem tyle tylko, że wiele osób wychodzi
ze szkoły z poczuciem, że historia to nuda.
A naszą ambicją jest udowodnienie, że to
nieprawda.

Dużo się ostatnio dzieje u Państwa. Proszę powiedzieć o nowych działaniach...
Obiekt został otwarty w maju tego roku i przez siedem pierwszych miesięcy po otwarciu samą ekspozycję zobaczyło ponad
sześćdziesiąt pięć tysięcy osób, kolejne dziesięć wzięło udział
w różnego rodzaju warsztatach, wykładach, zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, wystawach, spływach kajakowych wokół wyspy katedralnej, które były organizowane w sezonie letnim i oka-

zały się prawdziwym hitem. Budynek jest położony nad rzeką,
więc musi żyć z rzeką. Zresztą o tych współzależnościach opowiada także wystawa, którą można zobaczyć w tej chwili w Śluzie Katedralnej. To jest pierwsza taka ekspozycja o tym miejscu,
właśnie z rzeką w tle, biografia Śluzy Katedralnej, bardzo przemyślana, zaaranżowana w nowoczesny sposób, pokazująca Śluzę
nie tylko jako część fortyfikacji pruskich, ale także historii Poznania i ludzi z nią związanych. Zorganizowaliśmy w tym miejscu już
dwie wystawy fotograficzne – ostania z pracami trzech znakomitych poznańskich fotografików, którzy nie są korzeniami związani
z tym miastem. Mowa o Eriku Witsoe, który pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych, Łukaszu Gdaku czy Karolu Wysmyku.Mieszkają
i tworzą tutaj.
„Dziewiąty Weekend z Historią”, który się odbywał nad Cybiną, poświęcony był między innymi suknu. Pokazaliśmy poprzez
fascynującą opowieść osadzoną w różnych kontekstach jak taka
jedna rzecz – materiał – powodowała rozwój. Wiele takich wątków
proponujemy, unaoczniając, że Ostrów Tumski to jest naprawdę
bardzo istotne miejsce w naszej historii, że to początek państwa
polskiego i początek chrześcijaństwa.
Są biletowe nowinki...
Tak, Archidiecezja Poznańska, która reprezentuje Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum Archeologiczne, którego częścią jest Rezerwat Archeologiczny Genius Loci i Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które prowadzi Bramę Poznania,
podpisały porozumienie, na mocy którego
wprowadziliśmy wspólny bilet na Ostrów
Tumski. Trzy miejsca, wspólna historia i jeden bilet. Można go kupić on-line na stronie bramapoznania.pl, ale też w kasach
u nas w Bramie Poznania. Jest ważny przez
dziesięć dni od momentu wejścia na ekspozycję. To rzecz nowa w skali Polski. Nie było
to proste, chociażby ze względów technicznych. Udało się jednak pokonać te trudności i mamy cztery bilety: ogólny, rodzinny,
grupowy i ulgowy. Wszystkie informacje
dostępne oczywiście są na stronie internetowej każdej z tych instytucji.

Powiedzmy trochę o cenie, to też jest ważna rzecz.
Gdybyśmy kupowali normalny bilet, to w Bramie Poznania podstawowy kosztuje 15 złotych, w Rezerwacie Archeologicznym 6, a w Muzeum Archidiecezjalnym 8, czyli
łącznie musielibyśmy zapłacić 29 złotych. W tej chwili bilet wspólny to 21 złotych. Bilet rodzinny dla sześciu osób
w Bramie Poznania kosztuje 30 złotych, w Rezerwacie 10,
w Muzeum Archidiecezjalnym 12, czyli łącznie 52 złotych.
Za bilet wspólny płacimy 39 złotych.
Czyli właściwie to całodniowa wycieczka...
Tak. Więcej, można to rozłożyć na dwa weekendy
i bilet wykorzystać od wtorku do soboty. Dlaczego? Dlatego, że w poniedziałek wszystkie trzy instytucje są nieczynne, a w niedzielę do Rezerwatu Archeologicznego
można wejść za darmo, natomiast Muzeum Archidiecezjalne jest
nieczynne, dlatego jeżeli ktoś kupuje bilet w piątek, wchodzi do
Bramy Poznania, to może w sobotę pójść do dwóch następnych
miejsc. Albo jeżeli ktoś kupuje w sobotę, to jeszcze ma kolejny
weekend przed sobą i w następną sobotę znów może przyjść na
Ostrów Tumski.
To wygodne.
W ten sposób myśleliśmy o naszych odbiorcach, żeby to im
ułatwić.
Co jeszcze uważa Pan za ważne?
Nagrody, które zdobyliśmy, pokazują potencjał i są uhonorowaniem całego wysiłku Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Na starcie
byliśmy zespołem jedenastoosobowym, w tej chwili jest nas ponad
czterdzieści osób. Otrzymaliśmy certyfikat za „Najlepszy Produkt Turystyczny 2014 roku” przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną. To jest dla nas bardzo prestiżowa rzecz, nie mniej ważne jest
zdobycie piątego miejsca w plebiscycie internetowym czytelników
„National Geographic Traveler” i znalezienia się w gronie „Siedmiu Nowych Cudów Polski”, oczywiście turystycznych cudów. To o tyle fajne,
że zostaliśmy nominowali do tego grona. Nagrody są ważne, takie
rzeczy przynoszą satysfakcję, ale najważniejsi są ci wszyscy ludzie,
którzy opuszczają Bramę z przeświadczeniem, że przeżyli tutaj coś
niecodziennego, co pozwoli im z dumą patrzeć na Poznań.
fot. Łukasz Gdak
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Londyn – stolica Polski

Wielu Polaków żyjących w PRL nie wiedziało, że Polska miała na emigracji swój
rząd – bardziej legalny niż ten w Warszawie. Polityka II Rzeczpospolitej ze swoimi
tradycjami i sporami
została przeniesiona na Wyspy Brytyjskie. Dokładnie 70 lat
temu powołano tam
rząd Tomasza Arciszewskiego – ostatni z polskich gabinetów na uchodźstwie,
uznawany pr zez
wielkie światowe
mocarstwa. W tym
roku minęła również 75. rocznica
powołania pierwszego z uchodźczych rządów, któremu przewodził
gen. Władysław Sikorski. Wspomnienie obu wydarzeń,
znaczących początek wysiłków podejmowanych przez
emigracyjne rządy
i koniec wojennego etapu ich historii, powinno stać się
okazją do podsumowania dziedzictwa
dwudziestowiecznej
emigracji politycznej,
scharakter yzowania najważniejszych
programów działania i formułowanych
przez emigrantów
idei politycznych
oraz próby odpowiedzi na pytanie o znaczenie dziejów emi8 gracji dla najnowszej
historii Polski.

Po konferencji przywódców Wielkiej Bry- rządu Arciszewskiego ani jakiekolwiek zabiegi
tanii, USA i ZSRR w Teheranie w 1943 roku sy- dyplomatyczne. Konferencja w Jałcie przypietuacja polskiego rządu w Londynie stała się czętowała porażkę władz emigracyjnych. Polniezwykle złożona. Dotychczasowi sojusznicy, ska stała się sowiecką strefą wpływów. Arciprzywódcy anglosaskich mocarstw Winston szewski określił jałtańskie ustalenia mianem
Churchill i Franklin D. Roosevelt ustąpili wobec „piątego rozbioru Polski”.
agresywnej polityki Józefa Stalina i nie zamieNa początku 1945 roku relacje między
rzali już wspierać polskich władz na uchodź- rządem Arciszewskiego a władzami brytyjskistwie. Opanowanie przez
Sowietów terytorium Rzeczypospolitej i przekształcenie jej w strefę wpływów
Kremla było już wówczas
przesądzone.
„Podczas wizyty w USA
premier RP Stanisław Mikołajczyk zorientował się,
że Roosevelt, mimo że od
Polonii zbierał głosy poparcia w kampanii, nie poprze
polskiego rządu w Londynie. Na znak protestu podał się do dymisji, lecz jego
gest przeszedł bez echa” –
powiedział prof. Wojciech
Roszkowski. Dymisja Mikołajczyka miała miejsce
24 października 1944 roku
w Moskwie.
29 listopada 1944 roku
Tomasz Arciszewski zastąpił Stanisława Mikołaj- mi były już bardzo napięte. Po aresztowaniu
czyka na stanowisku premiera rządu Rzeczypo- przez NKWD przywódców polskiego państwa
spolitej na Uchodźstwie. 1 grudnia 1944 roku podziemnego i rozpoczęciu ich procesu w Mow Londynie odbyło się inauguracyjne posiedze- skwie, Arciszewski interweniował u Churchilla.
nie rządu Arciszewskiego, podczas którego dekla- Nie odniosło to zadnego skutku, podobnie jak
rowano, że „nowy rząd opiera się o zasadę jedno- interwencja u przewodniczącego Konferenści narodowej, stojąc mocno na gruncie wierności cji Narodów Zjednoczonych (dziś ONZ) w San
i obowiązku sojuszom i dążenia do przyjaznego Francisco.
ułożenia stosunków ze Związkiem Sowieckim”.
Latem 1945 roku Francja, Wielka BrytaWedług prof. Roszkowskiego na przeło- nia i USA wycofały swoje poparcie dla rząmie 1944/45 sprawa polska była już właściwie du RP w Londynie i uznały opanowany przez
przegrana. „Nie mogły tego zmienić działania komunistów Tymczasowy Rząd Jedności

dwudziestowiecznej emigracji politycznej”
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Według prof. Andrzeja Friszke kontakt
emigrantów z Polską był zróżnicowany
i ewoluował pod wpływem sytuacji międzynarodowej. Początkowo, od 1945 roku,
liczono się z perspektywą wybuchu III wojny światowej. „Około 1950 roku stwierdzono, że nie będzie wojny, dlatego stosunki
osłabły. Po październiku 1956 roku kontakty ożywiły się, ale często były niewłaściwe,
na przykład powodowały rozłam na emigracji, nie przynosiły pozytywnych rezultatów – i znowu nastąpił okres wstrzymania.
Potem poszukiwanie kontaktów następuje
po roku 1968”. W żadnym z tych okresów
emigracja nie aktywizowała Polaków w kraju do oporu czy działań zbrojnych, aby nie
doprowadzać do rozlewu krwi.
Od lewej: moderator spotkania i kurator wystawy „Londyn – stolica Polski”
Ogromny wpływ na kształtowanie świaKrzysztof Niewiadomski, prof. Tomasz Nałęcz, dr hab. Arkady Rzegocki,
domości historycznej i tożsamości Polaków
dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, prof. Andrzej Friszke;
miały Radio Wolna Europa, paryska „Kultufot. Muzeum Historii Polski/Łukasz Wojtach
ra” czy działalność wydawnicza prowadzona przez ośrodki w Londynie. „Dzisiaj możeNarodowej, który Tomasz Arciszewski określił mianem „sa- my zadać sobie pytanie: Jak wyglądałaby historia Polski, gdyby nie
mozwańczego tworu politycznego, złożonego z komunistów ta bezcenna działalność?” – pytał prof. Friszke.
i agentów obcych”.
Prelegenci odnieśli się także do współczesnego zjawiska emiArciszewski pisał: „Los Polaków nie będzie jednakowy. Jedni gracji. „Wielu niezłomnych Polaków na emigracji nie zdecydowaborykać się będą w kraju z okrutną rzeczywistością państwa po- ło się na zmianę obywatelstwa. Uważali, że przyjęcie obcego obylicyjnego, inni zostaną w wolnym świecie, by stać się ustami nie- watelstwa byłoby zdradą wobec swojego kraju. Wanda i Jadwiga
mych. Droga nasza jest trudna, lecz u jej kresu spełni się Polska
naszych żarliwych pragnień: wolna i niepodległa”.
Funkcję premiera RP Tomasz Arciszewski sprawował do 2 lipca 1947 roku. Wówczas zastąpił go gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.
W tym czasie większość krajów świata z nielicznymi wyjątkami
(Hiszpania, Irlandia, Watykan) uznawała wyłącznie komunistyczny
rząd w Warszawie. Po represjach wobec działaczy PSL i ucieczce
Stanisława Mikołajczyka komunistyczne władze nie tworzyły już
nawet pozorów demokratycznego ustroju. PPR i uległa wobec Moskwy część PPS z Józefem Cyrankiewiczem przejęły pełnię władzy
w Polsce. Znaczenie emigracyjnego rządu RP w Londynie było już
symboliczne.
Ta londyńska emigracja różniła się od wszystkich pozostałych.
„Emigracje po powstaniu listopadowym czy styczniowym widziały
kraj i tam działały. Inaczej było w XX wieku, wtedy relacje były nikłe,
nie budowały nadziei wyzwolenia. Należy tłumaczyć to tym, że po
II wojnie światowej system był niezwykle opresyjny, gorszy od najczarniejszej nocy postyczniowej” – tłumaczył prof. Nałęcz, uczestnik debaty „Między niezłomnością a realizmem – dziedzictwo

Piłsudskie mogły je otrzymać, ale nie chciały – podkreślał dr
Arkady Rzegocki. – Dzisiaj w emigracyjnych gazetach regularnie pojawiają się reklamy „zostań obywatelem brytyjskim”. Większość osób przyjmujących obywatelstwo nie podejmuje już refleksji czy robi dobrze czy źle”.
„Spóźniliśmy się z tym tematem o 20–25 lat i wciąż wiemy za
mało o okresie londyńskim – stwierdził dr Rzegocki. – Gdybyśmy odrobili tę lekcję, historia i spuścizna ideowa emigrantów
nie byłaby dla nas tajemnicą”.
Materiał powstał we współpracy z
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Wielkopolskie Zaduszki
Mikołajczykowskie

Kinga Kołodziejczak
13 grudnia to nie tylko rocznica wprowadzenia stanu wojennego, ale też śmierci Stanisława
Mikołajczyka – przedwojennego
polityka PSL, premiera polskiego
rządu w Londynie i wicepremiera powojennego Rządu Jedności
Narodowej, zmuszonego później do ucieczki z Polski. W 48.
rocznicę śmierci uczczono jego
pamięć podczas Wielkopolskich
Zaduszek Mikołajczykowskich.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w kościele parafialnym na
wzgórzu św. Wojciecha. Stąd pochód z pocztami sztandarowymi ruszył na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie w 2000 roku spoczęły
sprowadzone do Polski dzięki staraniom Polskiego Stronnictwa Ludowego szczątki Stanisława Mikołajczyka i jego żony Cecylii. Następnie
odbyła się konferencja w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcona w tym
roku historii Batalionów Chłopskich.
O wielkopolskich ludowcach wobec
utraty niepodległości w latach 19391945 opowiedział Wojciech Szczepkowski – wicedyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Pełne osobistych refleksji było przemówienie Eugeniusza Paci, Prezesa Zarządu Okręgu Poznań Związ-

ku Żołnierzy Batalionów Chłopskich,
który przypomniał losy swoich kolegów i towarzyszy z okresu walk
okupacyjnych.
Jak co roku zostały odznaczenia dla osób zasłużonych dla ruchu ludowego – wręczono medale pamiątkowe imienia Wincentego
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Witosa, odznaczenie Złota Koniczynka oraz medale pamiątkowe
imienia Stanisława Mikołajczyka.
W obchodach Wielkopolskich
Zaduszek udział wzięło blisko 150
zaproszonych gości. Wśród nich
m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego i europoseł Andrzej
Grzyb, Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Jankowiak i Wicemarszałkowie Krzysztof Grabowski, poseł
na Sejm RP, były minister rolnictwa Stanisław Kalemba, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Paszyk
i Radni Sejmiku: Jerzy Kado, Mirosława Kaźmierczak, Anna Majda
oraz przedstawiciele nauki – Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak wraz z Kanclerzem
Stanisławem Wachowiakiem, samorządowcy oraz
przedstawiciele wielkopolskich instytucji i prasy.
Wielkopolsk ie Zaduszki Mikołajczykowskie
to już wieloletnia tradycja. W tym roku uroczystości rozpoczęły się 6
grudnia w Damasławku.
7 grudnia w Dobrzycy, 12
w Gnieźnie, a 13 w Poznaniu. Wielkopolskie obchody Zaduszek zwieńczyła
Msza Święta w kościele
pw. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu oraz spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka
w Wągrowcu.
fot. Paweł Adam, Kinga
Kołodziejczak

Cavaliada

Uczta dla pasjonatów
jeździectwa, przyjemność
smakowania dla laików

Nie jestem pewna, czy przyznanie się do pierwszej obecności na imprezie zorganizowanej już po raz piąty przez MTP
nie jest powodem do małego wstydu...(?) Szczególnie, że temat
jeździecki, najogólniej mówiąc, nie jest mi całkowicie obcy. Nie
jestem z nim wprawdzie „za pan brat”, niemniej przez jakiś czas
uprawiałam jazdę konną w sposób dość regularny. Zupełnie nie
wiem jak to się stało, że nie uczestniczyłam w poprzednich edycjach tego niezwykle ciekawego wydarzenia, jakim okazała się
dla mnie tegoroczna Cavaliada.
By nie być zupełnie banalną, jednak dotrzymać pewnego zobowiązania, wymienię pokrótce obszary działalności jakie obejmuje ten
atrakcyjny projekt.
Oprócz typowych
targów wystawienniczych związanych
z branżą jeździecką
Cavaliada to przede
wszystkim okazja
do przeżycia emocji

sportowych, obserwacji rywalizacji
w jeździectwie, skokach przez przeszkody, powożeniu zaprzęgami. To
liczne konkursy o różnym stopniu
trudności, to – jak stanowi podtytuł
– również show możliwości seniorów i juniorów. I ostatecznie Cavaliada, to również zawody w randze
Pucharu Świata. Niesie ona ze sobą
różnorodny i przemyślany program,
spełniając w ten sposób oczekiwania publiczności oraz przedsiębiorców, dając możliwości jeźdźcom na
prezentację własnych umiejętności w liczących się konkursach
o Puchar Polski, Grand Prix, WKKW i o Puchar Świata. W tym roku
była to również szansa dla stajni na zaprezentowanie i wystawienie na aukcję swojej oferty koni.
W relacji z pewną premedytacją pomijam szczegółowy opis
poszczególnych najważniejszych zawodów, ich wyniki oraz nazwiska zawodników – choć wśród nich są gwiazdy światowego jeździectwa. Moim celem nie jest aktualna relacja sportowa
(mój felieton i tak ukaże się już po), raczej zobrazowanie atmosfery podczas czterech dni końskiej imprezy w centrum aglomeracji miejskiej. Prawdopodobnie zależy to od indywidualnej

wrażliwości odbiorcy, stopnia zainteresowań, zaawansowania
w tematyce jeździeckiej, gustu i wysmakowania, profesjonalizmu lub wyłącznie poczucia estetyki, pasji sportowej... lecz jestem przekonana, że niezależnie od indywidualnych braków oraz
dzięki indywidualnym zasobom – naprawdę nie sposób nie cieszyć się obecnością na MTP podczas tych kilku dni, kiedy koń
jest głównym bohaterem. Wspaniale jest obejrzeć konie pełnej
i półkrwi arabskiej, konie polskie i kuce, czasem dotknąć i usłyszeć rżenie (dla prawdziwych fanów miły jest również zapach –
końskiego siana rzecz jasna:-), cenne jest także musnąć historii
choćby podczas prezentacji zaprzęgów. Oko również cieszy kultywowana od maleńkości pasja akrobatyczno-jeździecka u tych
najmłodszych. A zawody? Są po prostu spektrum wszystkich
możliwych emocji. Masz szansę podziwiać piękno i grację konia oraz umiejętności
i klasę jeźdźców, możesz zliczać punkty i wybierać swojego faworyta, trzymać
kciuki za to, która para

Targi, Sport, Show

Matylda Netter

skoczy najwyżej i bezbłędnie,
lub za to, żeby wszystkim się
udało, masz okazję poczuć
pasję sportu i rywalizacji, dotychczas być może Ci – Czytelniku – nieznanej. Możesz
również świadomie patrzeć
kiedy któraś ze sportowych
indywidualności pokonuje właśnie siebie, osiąga kolejny sukces,
realizuje swój życiowy plan. Na wyciągnięcie ręki masz możliwość rozmowy ze zwycięzcą lub z kimś, kto niemal po sąsiedzku prowadzi szkółkę jeździecką. Wszystko zależy od Ciebie. Targi
wystawiennicze oferują asortyment zarówno dla rozsądnych, jak
i dla zdobywców różnego rodzaju trofeów. Możesz zatem kupić
konia, osiodłać go i wyznaczyć pierwszy cel na drodze swojego
hobby lub wyłącznie pozwolić sobie na przeżycie miłych wrażeń solidaryzując się z wyczynowcami. Cavaliada – czterodniowa
końska uczta z przytupem i podskokiem, uczta warta P/poznania.
Źródło: Centrum Prasowe MTP
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Chcemy być lepsi
Z Robertem Andre, prezesem spółki
Andre Abrasive Articles, rozmawia Merkuriusz
W najbliższych latach spodziewane jest ożywienie w przemyśle przetwórczym, zwłaszcza w krajach rozwijających się.
Zwiększyć się powinien również popyt na materiały ścierne.
Według prognoz Industry Experts, w 2018 roku wartość tego
rynku osiągnie poziom 36 mld USD. W tym okresie sprzedaż
przemysłowych materiałów ściernych najszybciej wzrastać będzie w regionie Azji i Pacyfiku. Czy celuje Pan też i w te rynki?
Muszę zacząć od tego, że rozwój eksportu jest jednym ze strategicznych celów naszej firmy. Obecnie sprzedaż eksportowa stanowi około 20% ogólnych przychodów i powinna systematycznie
wzrastać. Jesteśmy obecni w wielu krajach europejskich, wśród
których największym i najważniejszym jest rynek niemiecki. Prognozy mają to do siebie, że albo się sprawdzają, albo nie – w tym
jednak przypadku nie ma wątpliwości, że popyt na dobra przemysłowe i inwestycyjne przesunie się w kierunku Azji i Pacyfiku.
Konkurowanie w tym regionie świata jest rzeczą niezwykle trudną – podam dla przykładu, że typowe tarcze ścierne do przecinania importowane są z Chin w cenie niższej niż surowce kupowane
przez naszą firmę do ich produkcji. Wiąże się to oczywiście z tanią siłą roboczą, energią itp. Sytuacja, w sensie pozyskania tych
rynków, wydawałaby się beznadziejna. Okazało się jednak, że są
sposoby zdobycia przewagi konkurencyjnej w bardzo specjalistycznych obszarach niszowych, gdzie cena nie jest czynnikiem
pierwszoplanowym. Sprzedajemy na przykład ściernice do przecinania szyn w Indiach czy też narzędzia do specjalistycznych zastosowań w Chinach. Ciekawy i rozwijający się jest rynek irański,
w który trochę inwestujemy i sądzę, że w miarę łagodzenia sankcji
będzie się zwiększała nasza obecność w tym kraju.
Został Pan odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym
przez Prezydenta RP za wkład w rozwój gospodarczy regionu. Niedawno wyróżniony został Pan też jako solidny partner
w biznesie... Proszę opowiedzieć o swojej firmie – jest recepta na sukces?
Bardzo cenię i szanuję otrzymane wyróżnienia, najbardziej
chyba odznakę Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, ale
nie mniej ważne są nagrody, które zdobyła nasza firma, takie jak
chociażby „Przedsiębiorstwo Fair Play”, główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy – Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, Wielkopolskie Grand Prix CSR
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(Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), czy też ostatnio otrzymany Złoty Certyfikat „Solidnego Partnera”.
O firmie można opowiadać bardzo długo, bo to okres prawie
28 lat, związany z naszą transformacją ustrojową i tworzeniem
od przysłowiowego zera. To okres, kiedy trzeba było załatwiać
deputaty na zakup podstawowych surowców, kiedy obowiązywały kartki na paliwo, kiedy inflacja wynosiła kilkaset procent.
Recepta na sukces jest relatywnie prosta. Trzeba mieć pomysł,
inwestować, a nie konsumować i zjednać sobie grupę dobrych
współpracowników do realizacji postawionych celów. W moim
przypadku zawsze obowiązywała zasada rozwoju „step by step”,
chociaż jakże różne były jej założenia, w porównaniu z obecnymi standardami.
Działa Pan w myśl zasady społecznej odpowiedzialności biznesu... Dlaczego to tak ważne?
Kulturę przedsiębiorstwa tworzy się praktycznie od momentu jego powstania, a więc decydujący wpływ na to, jaka ta kultura
jest ma z pewnością właściciel/założyciel. Budując firmę, starałem
się wprowadzać partnerskie, a w pierwszym okresie istnienia firmy
nawet rodzinne stosunki. Zmierzam do tego, że tak obecnie popularna, czy jak kto woli „trendy” – społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) zawsze była dla mnie ważna. Dlaczego? Ano dlatego,
że zadowolony klient – to więcej niż połowa sukcesu, a pracownik spędzający w firmie w godziwych warunkach znaczną część

swojego życia, z gwarancją wypłaty wynagrodzenia i bezpiecznej
pracy – to ta druga połowa.
W sensie formalnym CSR rozumiem jako swego rodzaju „kodeks etyczny” nakazujący dbałość o swoich interesariuszy. Firma
nasza zawsze starała się tworzyć dobre i bezpieczne warunki pracy, przeznaczając na to znaczne środki, co doprowadziło chociażby
do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, zarówno na stanowiskach pracy, jak i do środowiska.
W zakładzie powołana jest Rada Pracowników, do której wybory na nową kadencję odbyły się niedawno. Utworzony jest fundusz socjalny, z którego finansowane są zajęcia rekreacyjne dla
pracowników, takie jak pikniki, wycieczki, zawody sportowe, bale
karnawałowe i wiele innych. Staramy się też układać dobre stosunki z sąsiadami i społecznością lokalną, wspierając miejscowe organizacje charytatywne, imprezy kulturalne i sportowe oraz fundusze stypendialne tworzone przez lokalne władze i stowarzyszenia.
Ktoś powie, że poniesione koszty na działania związane z CSR obniżają zysk i spowalniają rozwój – według mnie są to fałszywe spostrzeżenia. Dla mnie i dla bardzo wielu firm produkcyjnych i usługowych, które faktycznie coś tworzą – CSR jest swoistą wartością

dodaną, jest w pewnym sensie przeciwstawieniem się dominującej roli pieniądza i spekulacyjnej gry kapitałem realizowanej przez
wielkie instytucje finansowe, różne korporacje globalne i często
skorumpowane media.
Firma ma ustabilizowaną pozycję na rynku narzędzi ściernych
w Polsce i Europie. Czym wyróżnia się na tle konkurencji?
Staramy się funkcjonować w oparciu o systematyczny rozwój
oparty na własnych pomysłach, koncepcjach i patentach, realizowany przez oddany firmie zespół pracowników w myśl sformułowanej misji: „Ściernice Andre szlifują i przecinają skuteczniej,
dokładniej i taniej niż inne”. Chcemy być lepsi, szczególnie w niszowych i specjalnych zastosowaniach narzędzi ściernych charakteryzujących się dobrą powtarzalnością własności użytkowych,
bezpieczną pracą oraz mających przewagę nad konkurencją
w aspekcie relacji jakości do ceny.

Kto jest odbiorcą Pana produktów?
Projektujemy, produkujemy i dostarczamy narzędzia ścierne
dla wielu kluczowych gałęzi przemysłu, takich jak budownictwo,
przemysł motoryzacyjny, łożyskowy, hutnictwo, odlewnie, stocznie, kolejnictwo. W ofercie znajdują się ściernice do przecinania
i szlifowania, zarówno do zastosowań uniwersalnych, jak i bardzo specjalistycznych, na przykład szlifowania płaszczyznowego,
bezkłowego i równoległego. Wyroby naszej firmy dostarczane są
obecnie do prawie ośmiuset stałych odbiorców, głównie na rynek
krajowy, chociaż wartość eksportu będzie, tak jak wcześniej wspomniałem, systematycznie wzrastać.
Jest Pan absolwentem Politechniki Poznańskiej, czy współpracuje Pan z tą uczelnią, a może też i innymi placówkami naukowymi, wdrażając nowe technologie?
Rzeczywiście jestem absolwentem Wydziału Chemicznego
Politechniki Poznańskiej od 1976 roku. Współpracuję ze swoim
macierzystym wydziałem od wielu już lat, ostatnio realizując projekt dofinansowany z funduszy unijnych. Myślę, że współpraca
z prof. Adamem Voelkelem, moim kolegą ze studenckich czasów
i jego zespołem, będzie kontynuowana w nowym, pięknym obiekcie Wydziału Technologii Chemicznej, w którego otwarciu miałem
przyjemność uczestniczyć w tym roku.
W firmie od pięciu lat funkcjonuje Dział Badawczo-Rozwojowy, który prowadzi prace w zakresie udoskonalania i tworzenia
nowych technologii, gdzie w ostatnich latach trwały intensywne
prace nad obniżeniem zawartości substancji szkodliwych, stosowanych zarówno do produkcji ściernic ze spoiwem ceramicznym,
jak i żywicznym, zakończone zgłoszeniami do Urzędu Patentowego RP. Oprócz Politechniki Poznańskiej, współpracujemy również
z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce, takimi jak Politechnika
Łódzka, Gdańska, czy Koszalińska, czego rezultatem są liczne prace dyplomowe, prace doktorskie, a nawet praca habilitacyjna. Dla
przykładu podam, że w ramach Działania INNOTECH realizujemy
projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju dotyczący opracowania technologii ściernic do obróbki
stopów metali lekkich stosowanych w przemyśle lotniczym.
Jest Pan też mecenasem sztuki, prezesem Kolskiego Klubu Fotograficznego „FAKT”, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików... Szczególnie upodobał sobie Pan akt
i malarskie operowanie światłem prawie jak pędzlem i farbą...
Może stwierdzenie, że jestem mecenasem sztuki jest zbyt
daleko idące, ale faktem jest, że staram się wspierać finansowo
i merytorycznie działania instytucji i stowarzyszeń aktywnie promujących i tworzących kulturę w naszym mieście i regionie. Słynne powiedzenie, że „nie tylko chlebem żyje człowiek” wziąłem
sobie głęboko do serca, co pozwoliło mi zrównoważyć napięcia
i stres codziennego biznesu przez tworzenie czegoś własnego,
niekomercyjnego.
Jestem współzałożycielem Kolskiego Klubu Fotograficznego
„FAKT” w Kole, któremu w ostatnich latach przewodniczyłem, będąc obecnie jego honorowym prezesem. Udało się zorganizować
szereg ważnych w skali kraju imprez, jak chociażby konkurs „PORTRET”. Sztuka fotograficzna, z racji olbrzymiego spektrum oddziaływania, nabiera coraz większego znaczenia, a „malowanie” światłem rzeczywiście dorównuje malowaniu pędzlem. Mam jeszcze
sporo pomysłów do zrealizowania – myślę, że zaprojektowane
i ostatnio uruchomione studio fotograficzne „PRESILO” mi w tym
pomoże.
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Czas przełomu
Minęło 25 lat od pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i w pełni demokratycznych wyborów do Senatu.
Jest dzisiaj niekwestionowanym, iż był to
czas przełomowy w transformacji ustrojowej, zarówno dla Polski jak i Europy Środkowo-Wschodniej. Transformacji, która
odbyła się pokojowo i zgoła w innych warunkach niż chociażby dzisiejsza sytuacja
na Ukrainie. Ostatnie 25 lat polskiej wolności to czas dobrze wykorzystany przez
Polskę i Polaków. Udało się rozwiązać wiele problemów, chociaż wciąż wiele pozostaje do zrobienia. W kontekście przemian
i rozwoju naszej ojczyzny warto przypomnieć, że w 2014 roku obchodzimy również 10. rocznicę obecności Polski w UE.
Obecności, która z mojego punktu widzenia, przyniosła wiele dobrego dla polskiego społeczeństwa i polskiej przedsiębiorczości. Otwarcie nowych rynków zbytu
przyspieszyło dynamikę naszego eksportu do poziomu 152,8 mld euro w 2013
roku, natomiast swobodny przepływ osób
w istotnym stopniu ułatwił nam wszystkim
życie. Chociaż chcielibyśmy, aby tak wielu
Polaków nie emigrowało za pracą, a znalazło ją w Polsce. Ponadto, przez ostatnie lata
mogliśmy obserwować skok cywilizacyjny
kraju, a co za tym idzie poziomu i jakości
życia. Szczególną rolę w tym przypadku
odegrały fundusze unijne, które wyniosły
ponad 101 mld euro.
Obecnie, jedną z najważniejszych kwestii, mogącą decydować o naszym rozwoju są ramy nowej polityki klimatycznej do
2030 roku. W listopadzie Rząd RP wynegocjował warunki, które obciążą naszą gospodarkę w możliwie akceptowalnym stopniu.
Otrzymamy m.in. środki na modernizację
sektora energetycznego. Najmniej zamożne państwa UE podzielą się też środkami
ze specjalnej rezerwy utworzonej z 2 proc.
pozwoleń na emisję. Porozumienie ustalone na szczycie w Brukseli przewiduje
również, że kraje UE z PKB poniżej 60 proc.
średniej unijnej – wśród nich Polska – będą
mogły przekazywać darmowe pozwolenia
na emisję CO2 elektrowniom do 2030 roku.
Przypomnę, że decyzją szczytu Unia Europejska ograniczy emisję CO2 o najmniej 40
proc. Porozumienie przewiduje również,
zwiększenie udziału energii pozyskiwanej
ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitym zużyciu energii elektrycznej dla całej

UE do co najmniej 27 proc. Natomiast trzecim z głównych celów jest uzyskanie 27
proc. efektywności energetycznej.
Polskie wątpliwości dotyczące tych
rozwiązań biorą się stąd, że każdy z krajów
członkowskich cechuje się innymi uwarunkowaniami energetycznymi. Rząd RP
ani też większość polskich przedstawicie-

li w Parlamencie Europejskim nie godzi się
na podejście „one size fits all”. Trzeba brać
pod uwagę specyficzne problemy, z którymi zmaga się każde państwo UE. Dotyczy to każdego z wcześniej wymienionych
celów. Nie zgadzamy się również na ingerencję w wyborze składników koszyka
energetycznego poszczególnych państw.

Polski koszyk energetyczny różni się od większości pozostałych państw członkowskich wysokim udziałem węgla w produkcji energii, dochodzącym do 80 proc. Nagła zmiana tego
stanu rzeczy mogłaby doprowadzić do radykalnych podwyżek
cen energii dla obywateli i firm, i w konsekwencji obniżyć konkurencyjność polskiej gospodarki. Dostępne alternatywy to
znaczne zwiększenie udziału źródeł odnawialnych, co jest procesem długotrwałym oraz zwiększenie udziału gazu, co obecnie prowadziłoby do zwiększenia zależności od importu gazu
z Rosji. Takie rozwiązanie nie byłoby korzystne dla Polski w sytuacji, gdy źródła energii coraz częściej stają się swoistą bronią
ekonomiczną w relacjach międzypaństwowych, czego przykładem są konflikty za naszą wschodnią granicą. Uczyć należy się
także z przykładów innych. Niemiecka „energiewende”, zmierzająca do osiągnięcia czystości energetycznej, w połączeniu z rezygnacją z energii atomowej doprowadziła do wzrostu cen energii, ale także udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej
o 68 proc. Opierając się jedynie na tym przykładzie można wyciągnąć wniosek, że zmiany w energetyce muszą być stopniowe, w innym przypadku może dojść do zaburzeń na rynku i nieprzewidzianych, niepożądanych efektów. W polskim przypadku
zastosowanie nowych technologii w oparciu o obowiązujące
standardy środowiskowe przy spalaniu węgla może pozwolić
na redukcję emisji CO2 nawet o 30 proc.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że od 1 listopada zgodnie z Traktatem Lizbońskim w Radzie Europejskiej
obowiązuje nowa zasada głosowania większościowego. Zawetowanie konkluzji Rady Europejskiej nie zatrzymałoby przedstawienia przez Komisję Europejską inicjatyw ustawodawczych
w kwestiach ograniczania emisji CO2 oraz efektywności energetycznej. By tak się stało jednomyślnie przyjęte konkluzje szczytu Rady musiałyby wprost wezwać Komisję do nieprzedstawiania takich propozycji. Trochę inaczej wygląda sprawa z celami
w zakresie energetyki odnawialnej, które bezpośrednio ingerują
w skład koszyków energetycznych państw członkowskich. Taka
ingerencja zgodnie z art. 192 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej jest możliwa tylko w specjalnej procedurze ustawodawczej wymagającej jednomyślności na poziomie Rady. Natomiast w związku ze wspomnianą wyżej zmianą zasady głosowania trudniej będzie zgromadzić mniejszość blokującą potrzebną
do zatrzymania niekorzystnych dla Polski rozwiązań w zwykłej
procedurze wymagającej większości kwalifikowanej. W tym kontekście bardziej korzystne ze strategicznego punktu widzenia
było przyjęcie konkluzji Rady, zawierających rozwiązania osłonowe niż ich zawetowanie. Mimo iż nie są one wiążące dla Rady
UE i Parlamentu Europejskiego przy podejmowaniu decyzji legislacyjnych będą zawarte w projekcie przedstawionym przez
Komisję Europejską. Można również założyć, że przedstawiciele
państw członkowskich w Radzie UE nie będą na poziomie legislacyjnym kwestionować politycznej decyzji podjętej przez szefów rządów.
Rada Europejska jako gremium polityczne wytyczyła kierunek polityki UE na najbliższe 16 lat. Polityka ta będzie teraz korygowana przez sytuację na rynku, decyzje podjęte w przyszłym
roku na szczycie klimatycznym w Paryżu oraz proces unijnej legislacji, w którym swoje kompetencje ma również Parlament
Europejski. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o kwotach
i konkretnych rozwiązaniach. Dziś na takie spekulacje zdecydowanie za wcześnie.
Zachęcam do odwiedzin mojej strony www.andrzejgrzyb.eu
oraz bloga http://andrzejgrzyb.blog.onet.pl/. Znajdą tam Państwo wiele informacji oraz będą mogli przyjrzeć się bliżej mojej działalności.
Twitter: @GrzybAndrzej

Białężyce
koło Wrześni,
13 listopada...
Przedstawiciele Koncernu Volkswagen wraz z władzami
państwowymi i samorządowymi dokonali uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod nową fabrykę Volkswagena, w której od drugiej połowy 2016 roku produkowana będzie
nowa generacja modelu Volkswagen Crafter.
Na powierzchni 220 ha powstanie nowoczesna hala budowy karoserii, lakiernia, hala montażu oraz park dostawców. Wraz
z budową nowej fabryki utworzonych zostanie blisko 3 tysiące miejsc pracy.
Jens Ocksen, Prezes Volkswagena Poznań, podkreślił liczne korzyści wynikające z lokalizacji nowego zakładu w pobliżu
istniejącej już fabryki w Poznaniu. Dotyczy to zarówno produkcji, logistyki, dostawców jak również pozyskania wykwalifikowanych pracowników: „Września
oferuje nam optymalne warunki
dla działalności gospodarczej,
w zakresie infrastruktury oraz
rynku pracy. Budowa fabryki
w Białężycach to ważny element
realizacji strategicznych i globalnych celów rozwoju segmentu lekkich samochodów użytkowych marki Volkswagen”.
Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, w kontekście decyzji o lokalizacji fabryki w Polsce powiedział: „Wielkopolska to jeden
z najszybciej rozwijających się regionów naszego kraju i przyjazny partner biznesowy. Nowa inwestycja Volkswagena jest
tego potwierdzeniem. Decyzja
Volkswagena o lokalizacji fabryki w Polsce jest dowodem na to,
że Polska jest nadal atrakcyjnym
miejscem dla inwestycji. Dzisiejsza uroczystość wmurowania kamienia węgielnego jest również
początkiem, mam nadzieję, długoletniej współpracy z lokalnymi
firmami, które mogą dostarczać
usługi na wysokim poziomie”.
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Polak
z matki Francuzki
i ojca Niemca

Andrzej Wilowski

W dwustulecie urodzin...

Rok Oskara Kolberga

Jeśli matka była Francuzką, a ojciec
Niemcem, to syn musiał zostać Polakiem. Takie to były czasy późnego romantyzmu, kiedy wiele narodów Europy
starało się wybić na niepodległość, artyści szukali inspiracji w kulturze ludowej. Muzykom tę ścieżkę wskazał Fryderyk Chopin, nie może więc dziwić, że im
bardziej Oskar pragnął zostać pianistą,
tym bardziej chciał być Polakiem.
Młodzieniec z Meklemburgii Juliusz Kolberg przybył do Warszawy
wraz z wojskami pruskimi w 1796 roku.
Poznał pannę Karolinę de Mercoeur
i postanowił tu pozostać. Jej rodzina
już dawno przeniosła się do Warszawy
i choć w domu mówiło się po francusku,
to Karolina chętniej mówiła po polsku.
Juliusz pilnie uczył się polskiego i jak
wspominał sam Oskar w domu mówiło się wyłącznie po polsku. Oboje rodzice byli muzykalni i żywo interesowali się
życiem artystycznym Warszawy. Ojciec
Oskara tłumaczył na niemiecki współczesnych poetów, między innymi Kazimierza Brodzińskiego. W tym klimacie
młody Oskar nabierał przekonania, że
jego meklemburscy przodkowie muszą mieć słowiańskie korzenie. Wychowywany był w duchu ewangelickim,
w dyscyplinie i szacunku dla pracy. Ze
względów praktycznych poznał język
niemiecki.
Naukę rozpoczął Oskar w warszawskim liceum w wieku dziewięciu
lat i kontynuował ją przez lat siedem.
W tym samym czasie pobierał nauki
gry na fortepianie u Franciszka Vettera i Antoniego Głogowskiego. Ojciec
uznał, że kariera muzyka jest niepewna
i potrzebne jest mu bardziej praktyczne wykształcenie handlowe. Pozwoliło
mu to w ciężkich czasach podjąć pracę
księgowego w banku Samuela Fraenkla.
Mimo to, że po śmierci ojca musiał się usamodzielnić, nie rezygnował z kształcenia muzycznego. Dalsze
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nauki pobierał pod kierunkiem Józefa Elsnera
i Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Poprawić status majątkowy
miały studia na berlińskiej akademii handlowej. Jednocześnie
studiował u Friedricha
Girschnera i Karola
Rungenhagena.
Zdobyta wiedza
muzyczna miała zaprocentować karierą
kompozytorską. W tym
czasie najwybitniejsi artyści utrzymywali
się z wirtuozowskich
popisów na salonach
i płatnych lekcji muzyki. Dzięki listom polecającym Józefa Elsnera przez
kilka lat udzielał płatnych lekcji, między innymi w Homlu
i Mitawie, czyli raczej na prowincji. Sprzedaż nut z własnymi kompozycjami szła marnie.
Wśród skomponowanych
w tym czasie utworów dominowały mazury, oberki, inspirowane folklorem, ale i walce
i etiudy.
Prawdopodobnie za namową Elsnera, zarzucił kariery pianisty i kompozytora, poświęcając się badaniu folkloru.
W ciągu dwóch lat, w trakcie
krótkich wypraw do podwarszawskiego Wilanowa, zebrał
sześć tysięcy pieśni i podań,
czym wprawił w zdumienie
zbieraczy folkloru, bo wszyscy razem nie mogli się pochwalić tak wielkim dorobkiem. W tym miejscu należy
dodać, że nie tylko wyjątkowa pracowitość przyczyniła

się do tego sukcesu, ale niewątpliwie muzykalność i choć może Kolberg kompozytorem był marnym, to słuch miał absolutny,
stąd ta biegłość.
Starszy brat Oskara – Wilhelm przekonuje go, aby porzucił cygański tryb życia artysty i przyjął jakąś intratną posadę.
W 1845 roku rozpoczyna pracę w zarządzie
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Po kilku latach obejmuje posadę w Zarządzie Dyrekcji Dróg i Mostów. Niespodziewanie w 1857
roku przychodzi drobny sukces, w warszawskiej operze wystawiono „Króla pasterzy”.
Jednak mając stabilną sytuację materialną,
dzięki pracy biurowej, Oskar jest całkowicie oddany pasji badacza i zbieracza folkloru. Starannie planuje kolejne ekspedycje
w terenie. Trzeba mieć tu na względzie nie
tylko trudy podróży, ale ograniczenia czasowe, wynikające z obowiązków biurowych.
Całkowicie, to może przesada, bo znajduje też czas na publicystykę i pisanie haseł
muzycznych do „Encyklopedii Powszechnej”
Samuela Orgelbranda. Ostatnie ćwierć wieku życia Oskara Kolberga upływa na zbieraniu podań, legend, przysłów oraz pieśni ludowych, które wydaje w 32 tomach.

Całkowity zbiór obejmuje ponad 25
tysięcy ludowych utworów.
Dzieje spuścizny Kolberga są
równie fascynujące jak jego biografia. Początkowo było wielu entuzjastów, którzy chcieli dokończyć dzieła i wydać materiały przygotowane
do druku, pozostawione w tekach.
Entuzjazm opadł w dobie pozytywizmu i w roku 1910 zaprzestano
wszelkiej aktywności w tym kierunku, za sprawą krytyki uprawianej
przez Henryka Biegeleisena, Jana
Karłowicza Ludwika Krzywickiego.
Nie tylko akademicy tamtej epoki
krytykowali metodologię Kolberga. W każdej epoce powtarzały się
te same zarzuty, minimalizm zapisu
nutowego, nieoddający cech interpretacyjnych, wskazywano wręcz,
że to własne pomysły muzyka, jedynie inspirowane autentykiem.
Sporo krytyki znalazły teksty, mało konsekwentnie oddające cechy poszczególnych
gwar. Trzeba dodać, że Kolberg jedynie
jako odmiany polskiego folkloru traktował
folklor ludów kresowych dawnej Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej z nowym
zapałem do dorobku Kolberga podeszło
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Na
początku lat 50-tych, socrealizm stawiał na
kulturę ludową. Z tego okresu
pozostało tylko trochę kiczowatych opracowań w wykonaniu zespołów pieśni i tańca,
królujących na estradach jako
alternatywa dla muzyki rozrywkowej z importu. Niestety
wkrótce okazało się, że badacze folkloru zupełnie inaczej
niż czynniki polityczne pojmują sztukę ludową i XIX-wieczny folklor był dla propagandy
bezużyteczny.
Z recepcją było znacznie lepiej, bo te nieliczne publikacje powojenne stały się
źródłem inspiracji dla twórców muzyki popularnej i co
tu kryć, chętnie sięgali po pomysły do tek kolbergowskich.
Dla instruktorów muzycznych
w powstającej sieci domów
kultury Kolberg był kopalnią
materiałów do nauki folkloru,
bowiem pojawiła się moda na
zespoły ludowe.
Kiedy zbliżało się tysiąclecie chrztu Polski, władza postanowiła zneutralizować religijny
charakter milenium, Kolbergiem. W tym klimacie około
roku 1960 ruszyły prace edytorskie, w które zaangażowano

spore środki i wiele instytucji, wydawnictw
od Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, po
Państwowe Wydawnictwo Muzyczne. Sporo tomów wznowiono i przygotowano
do druku do tej pory nieopublikowanych.
Nowy entuzjazm nie trwał długo. Tym razem pod wpływem mody na strukturalizm,
która tym razem przyszła z Zachodu na początku lat 70-tych, do dobrego tonu wśród

akademików należało naśmiewanie
się z Kolberga, niespełnionego muzyka i badacza dyletanta. Faktycznie
opracowania nutowe, skromne, ledwie szkicowe, a zapis gwary literacki,
a nie fonetyczny. Wpływ na to miały
nie tylko moda, ale i zwykłe lenistwo,
bowiem współcześni badacze zadają sobie jednak więcej trudu i zapisy
kolbergowskie traktują, jako dokument epoki, ledwie punkt wyjścia
w rekonstrukcjach, odtwarzaniu
dawnych, pierwotnych, a nie prymitywnych, praktyk wykonawczych
i folklorystycznej literatury.
Paradoksalnie za ocalanie kultury ludowej, narodu, który nie
miał swojego państwa Kolberg
został po raz pierwszy doceniony w świecie. Na Pierwszej Powszechnej Wystawie Światowej
w Paryżu w 1878 roku otrzymał
złoty medal za swoje dzieło, a zaprezentował ledwie 11 wydanych tomów z 85
obejmujących cały dorobek. W opracowaniach anglosaskich, francuskich czy
niemieckich, Oskar Kolberg jest wskazywany do dziś jako najwytrwalszy i największy zbieracz folkloru.
Sejm RP 6 grudnia 2013 roku podjął
uchwałę ustanawiającą rok 2014 rokiem
Kolberga. W ślad za uroczystością poszły deklaracje. Liczne
instytucje i organizacje zaczęły
pisać ambitne programy, składać wnioski o granciki i dotacje. Miano zorganizować wiele
festiwali, przeglądów i zaplanowano sporo wydawnictw.
Kanał TVP Kultura przygotował
cykl filmów dokumentalnych
„Śladami Kolberga” prezentujący ludowe inspiracje w rozmaitych współczesnych gatunkach muzycznych. Najbardziej
imponująco wyglądała deklaracja poznańskiego Instytutu
im. Oskara Kolberga i Instytutu
Sztuki PAN opracowania i zdigitalizowania całej spuścizny
artysty i badacza, łącznie z korespondencją i rękopisami niepublikowanymi. Na deklaracji
się skończyło.
Przez 124 lata od śmierci badacza zrobiono mniej dla upowszechnienia jego dorobku niż
on sam zdołał dokonać za życia.
fot. ze zbiorów Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego/
za zgodą IMIT
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20 listopada, w dwusetną rocznicę urodzin Augusta hrabiego Cieszkowskiego, patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w 95-lecie studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu, odbyło się
otwarcie po remoncie Kolegium Cieszkowskich. Budynek ten jest największym i najpiękniejszym pomnikiem pomysłodawcy i darczyńcy. Krótko przypomnijmy kim był.

Jubileuszowo,
naukowo, historycznie
współtwórca i trzykrotny prezes Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, parlamentarzysta usilnie zabiegający w sejmie
pruskim o polski uniwersytet w Poznaniu. Uczcił pamięć przedwcześnie zmarłej żony zakładając Wyższą Szkołę Rolniczą im.
Haliny w Żabikowie koło Lubonia, otwartej po wielu staraniach
w 1870 roku. Jednak po pięciu latach ją zamknięto, gdyż władze
pruskie nie chciały tolerować tej placówki. Sukcesem szkoły byli
jej absolwenci, tak potrzebni wielkopolskiemu rolnictwu. Stali
się też podwaliną kadry dla Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, który formalnie został utworzony 7 maja
1919 roku. August Adolf Cieszkowski, syn Augusta, przekazał
w 1919 roku wydziałowi dochód z parcelacji działki w Żabikowie,
który przeznaczony został na budowę Kolegium Cieszkowskich.
Uroczystość zgromadziła władze uczelni: JM Rektora
prof. Grzegorza Skrzypczaka, prorektorów, profesorów: Jana Pikula, Monikę Kozłowską i Czesława Szafrańskiego oraz dziekanów
wszystkich wydziałów. Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni
goście – dyrektorzy Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Lasów
Państwowych, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
reprezentanci uniwersytetów rolniczych z kraju oraz pracownicy

Żył w latach 1814-1894. Polski ziemianin, hrabia, ekonomista, działacz i myśliciel społeczny i polityczny, współtwórca
i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, doktor
Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Określany przez
wielu najgenialniejszym polskim umysłem XIX wieku. Wielkopolanin z wyboru. Swoimi pracami stworzył podstawy ideowe
pracy organicznej, w której wzorem dla niego był Karol Marcinkowski. Swoje przemyślenia realizował wespół z wieloma osobami, w tym Hipolitem Cegielskim i Tytusem Działyńskim. Czynił to na wielu płaszczyznach, jako pomysłodawca Ligi Polskiej,
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Na gorąco z Panem
Rektorem komentujemy
sytuację...

oraz Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Poznaniu, Radomiu,
Szczecinie, Szczecinku, Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Pile

Prawie wszyscy występujący tu
leśnicy, dyrektorzy generalni
i regionalni, dyrektorzy różnych
instytucji doświadczalnych i inni,
są Państwa absolwentami, chwalą się tym odbierając tutaj różne
nagrody.
Większość naszych absolwentów pracuje dla Lasów Państwowych oraz w jednostkach zaangażowanych w leśnictwo i produkcję
drzewną. I faktycznie, dyrektorzy
Regionalnych Dyrekcji są w większości absolwentami Wydziału Leśnego naszej uczelni. Zapewne
dlatego kiedyś studenci, dziś dyrektorzy, chętnie przystali na prośbę o dofinansowanie remontu
Kolegium Cieszkowskich i wygospodarowali połowę potrzebnych
środków, a drugą połowę wyasygnowała uczelnia.
Coraz rzadziej słyszy się o tym,
żeby tak solidarnie i z dużym zrozumieniem inwestować w swoją
byłą uczelnię. Gratuluję.
Dziękuję. Obecna sytuacja gospodarcza, nie tylko w kraju, ale także w Europie i na świecie, zmusza
nas do bardzo świadomego wydawania środków finansowych. Poznańska uczelnia może się rozwijać
również dzięki swoim absolwentom, z którymi utworzyła swoisty
rodzaj więzi. Podobnie jest na innych uniwersytetach. Tam zamożni absolwenci podejmują decyzję
o wsparciu finansowym swoich
Alma Mater.
Chciałbym jednoczyć absolwentów, pokazywać im, jak się
zmieniamy i jakie mamy potrzeby,
podsuwać pomysły. My przekazujemy studentom wiedzę, otwieramy głowy, uczymy racjonalnego
myślenia, ale dopiero pracodawca
tworzy dobrego pracownika, wkładając wysiłek w jego kształtowanie.
Dlatego potrzeba nam darczyńców,
którzy mają świadomość, że osoba,
która otrzyma gruntowne wykształcenie, będzie w przyszłości dobrym
pracobiorcą.
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Po ponad siedemdziesięciu latach od wybudowania Kolegium Cieszkowskich wzmocniono konstrukcję
dachową wraz z położeniem dachówek oraz przeprowadzono kompleksową wymianę infrastruktury budynku, remont sal wykładowych, pomieszczeń biurowych
oraz sanitariatów wraz z siecią wodno-kanalizacyjną
i grzewczą. Zamontowano 107 okien i 162 drzwi. Są też
nowe tynki, których łączna powierzchnia przekroczyła
5 tysięcy m² i gładź gipsowa położona na powierzchni
przekraczającej 11 tysięcy m², co dla zobrazowania daje
ponad 1 hektar. Wymieniono również sieć elektryczną
budynku oraz systemy teletechniczne i teleinformacyjne, na które zużyto łącznie prawie 70 km przewodów.
Zamontowano ponadto nowoczesny system zabezpieczeń elektrycznych.
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i studenci Wydziału Leśnego. Nie zabrakło również państwa
Ewy i Włodzimierza Buczyńskich z Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego.
Serdeczne podziękowania usłyszeli od rektora i od dziekana leśnicy, którzy wsparli remont: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów
Państwowych, 227 nadleśnictw, a szczególnie osiem dyrekcji: w Gdańsku, Pile, Poznaniu, Szczecinie, Szczecinku, Toruniu,
Wrocławiu i Zielonej Górze. To właśnie jednostki Lasów Państwowych przekazały w formie darowizn połowę kosztów.
Sprawne przeprowadzenie prac nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca i duże zaangażowanie kierownictwa firmy
Izo-Bud – wykonawcy remontu i nadzorujących pracowników uczelni.
Wśród dźwięków fanfar przecięcia symbolicznej „wstęgi” –
trzech klonowych tyczek – dokonali dziekan Wydziału Leśnego prof. Roman Gornowicz, zastępca Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych Wiesław Krzewina i JM Rektor. Zespół
Trębaczy Myśliwskich „Venator” zagrał piękny hejnał myśliwski, powitanie i fanfarę rektorską.
Dziekan wręczył medale za zasługi dla Wydziału Leśnego, otrzymali je JM Rektor, dyrektor Adam Wasiak z Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, a także Dyrekcje Regionalne Lasów Państwowych w Gdańsku, Pile, Poznaniu, Szczecinie, Szczecinku, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej
Górze. Imienne podziękowania otrzymali: Wiesław Krzewina
zastępca dyrektora DGLP oraz dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji: Jan Szramka z Gdańska, Ryszard Standio z Piły, Piotr Grygier z Poznania, Witold Koss ze Szczecina, Sławomir Cichoń ze
Szczecinka, Janusz Kaczmarek z Torunia, Grzegorz Pietruńko
z Wrocławia, Leszek Banach z Zielonej Góry, Ryszard Ziemblicki z Białegostoku, Kazimierz Szabla z Katowic, Stanisław Sennik
z Krakowa, Bogusław Famielec z Krosna, Jan Kraczek z Lublina,
Edward Janusz z Łodzi, Małgorzata Błyskun z Olsztyna, Tomasz
Sot z Radomia, Konrad Grzybowski z Warszawy, ponadto dyrektorzy Leśnych Zakładów Doświadczalnych – Wojciech Śliwa
z Murowanej Gośliny i Iwo Gałecki z Siemianic.
Odsłonięto tablicę upamiętniającą 200-lecie urodzin Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 95-lecie studiów leśnych
w Poznaniu oraz renowację Kolegium Cieszkowskich. Budynek poświęcił ksiądz kanonik Bogdan Reformat, proboszcz
parafii św. Jana Vianneya. W części nieoficjalnej przybyli goście zwiedzali odnowione wnętrza, a w kuluarach gospodarze
przyjmowali gratulacje.
Zwieńczeniem uroczystego dnia było wręczenie doktoratu honoris causa prof. Andrzejowi Jaworskiemu, wybitnemu uczonemu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, niekwestionowanemu polskiemu liderowi
najważniejszego działu w leśnictwie – hodowli lasu. Jego naukowe dokonania wytyczają kierunki w hodowlanym zagospodarowaniu lasu. Co warto też podkreślić profesor jest absolwentem poznańskiego Wydziału Leśnego i utrzymuje z nim
stałe kontakty. Jest autorem lub współautorem 96 publikacji naukowych oraz sześciu podręczników, w tym najbardziej
wartościowego z leśnictwa w ostatnich latach trzytomowego
dzieła „Hodowla lasu”, za które w 2011 roku uzyskał Nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia. Był promotorem 9 rozpraw doktorskich i ponad 100 prac magisterskich,
recenzentem wielu prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych,
dorobku w postępowaniu habilitacyjnym i o nadanie tytułu
profesora. Recenzował setki artykułów dla różnych czasopism
naukowych, kilkanaście książek, projektów badawczych, różnego rodzaju planów zagospodarowania itp. Współpracuje
z Katedrami Wydziałów Leśnych w Zvoleniu na Słowacji, we
Lwowie oraz Komisją Ochrony Alp (CIPRA).
red.

Genialny muzyk i mąż stanu

atron Poznańskiego Chóru Nauczycieli – Ignacy Jan Paderewski – to
nie tylko światowej sławy wirtuoz fortepianu i znakomity kompozytor, lecz także,
a może przede wszystkim, jeden z twórców naszej niepodległości.
To Poznań jest miastem, w którym
wspomina i czci się jego pamięć w podzięce za powstańczy impuls i w konsekwencji odzyskanie niepodległości 27
grudnia 1918 roku. Jest on też honorowym obywatelem naszego miasta. Tutaj symbolicznie żegnaliśmy go w 1992
roku w Archikatedrze św. Piotra i Pawła
w ostatniej drodze do Warszawy. W 1941
roku Paderewski został pochowany na
cmentarzu w Arlington w Waszyngtonie. Jeszcze przed śmiercią kazał na swoim grobie umieścić napis: „Jestem tutaj
tylko tymczasowo. Zamierzam wrócić do
Polski, kiedy znowu stanie się niepodległym krajem.” Czekał dłużej, gdyż dopiero w 51. rocznicę śmierci, na pokładzie
Air Force One, przewieziono go do Polski.
Uroczystości pogrzebowe odbywały się
najpierw na Zamku Królewskim w Warszawie, potem właśnie w Poznaniu i ponownie w stolicy, w kościele św. Krzyża,
skąd w dniu amerykańskiego Święta Niepodległości wyruszyła procesja do katedry św. Jana.
Poznańscy nauczyciele organizują coroczne koncerty i rekonstrukcje
historyczne przyjazdu Mistrza na poznański Dworzec Główny, które kultywują pamięć inicjatora zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego i podnoszą
ducha polskości, gdyż istnieje tęsknota za prawdziwymi wartościami etycznymi. Interaktywny program z umiejętnie wplecionymi wątkami poezji, pieśni,
muzyki, tańca, który przypomina bohaterów Wielkopolski sprzed 96 lat, pozostaje na długo w pamięci społeczności
poznańskiej.
Trafnie powiedział o Paderewskim
prezydent John Fitzgerald Kennedy
w swoim przemówieniu przy krypcie na
cmentarzu Arlington: „Niezwykłe było,
jak połączył swe dwie drogi życiowe genialnego muzyka i męża stanu”.
Chór od ponad dwudziestu lat występuje nie tylko w kraju, ale także zagranicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Ukrainie, Grecji, Rosji i Finlandii.
Artyści wiele razy tworzyli programy mające upamiętniać ważne wydarzenia historyczne. Warto wspomnieć, że właśnie
ten zespół po raz pierwszy w historii jako
polski chór wykonał koncert w gmachu
Reichstagu w Berlinie.
red.
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Pielęgnujemy poznańską

Z Grzegorzem Hempowiczem,
prezesem Wielkopolskiej Gildii
Rolno-Ogrodniczej S.A,
rozmawia Merkuriusz

solidność
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Zacznijmy nieco od historii, dlaczego Szwajcarzy zainwestowali 10 mln franków właśnie w poznańską giełdę?
Szwajcarzy w 1989 roku w ramach pomocy dla
Polski szukali branż, w których mogliby pomóc Polakom. Były to bankowość, mleczarstwo, infrastruktura małych miejscowości jak Rabka czy Łukta, ale też
i rynek hurtowy warzyw, owoców i kwiatów. W pewnym momencie dotarli do Polskiego Związku Ogrodniczego z siedzibą w Warszawie, gdzie o idei budowy rynków hurtowych było głośno od paru lat. Brali
pod uwagę lokalizacje w Łodzi, Warszawie i Poznaniu. O wyborze Poznania zadecydowało to, że byliśmy już właścicielami terenu pod budowę rynku.
Kolejne rynki z programu rządowego powstały pięć
lat po nas.
Budowa trwała tylko półtora roku i na tamte
czasy byliśmy jedyną wielką inwestycją w Poznaniu.
Szwajcarzy sfinansowali połowę kosztów budowy
pierwszej części rynku. Były to trzy hale i dwie wiaty.
Zastrzyk ogromny...
...i dający od razu infrastrukturę na najwyższym
wtedy poziomie. Nawet stara Unia nie miała takiego rynku jak my. Od początku jesteśmy w czołówce.
HACCP, czyli system bezpieczeństwa żywności, mieliśmy już w 2004 roku, a niektóre nawet duże rynki
w Unii nie mają go do dzisiaj. Należymy do Światowego Związku Rynków Hurtowych i jak w 2004 roku
na kongresie w Rzymie powiedziałem, że mamy
HACCP, to nie wierzyli i przysyłali różne delegacje,
które zapoznały się ze sposobem wdrożenia u nas
tego systemu bezpieczeństwa żywności.
Jak z Pana perspektywy wyglądają rynki hurtowe dzisiaj i wówczas? Na ile są konkurencyjne?
Rynki ze sobą z reguły nie konkurują, obejmują
pewne obszary, na których działają. Jak nie ma jakiegoś towaru to pojawi się on z sąsiedniego rynku.
Jeśli chodzi o Europę, konkurencji też nie ma.
Z reguły rynki hurtowe mają warzywa i owoce,

niektóre również mięso i ryby. Jedno jest pewne, że
rynki hurtowe w Polsce uporządkowały hurtowy
handel owocami, warzywami i kwiatami.
I to jest bardzo ważne.
To jest nasze największe osiągnięcie. Nie ma
Pani już tego targowiska typu „Bema”, u nas teraz
są wszystkie branże – warzywa, owoce, kwiaty, cała
spożywka, część mięsna i rybna wystarczające na
potrzeby regionu. Na rynek trafia tylko towar spełniający wszystkie wymogi obrotu żywnością. Mamy
odpowiednie warunki handlu, sanitarne i techniczne, klimatyzowane hale. Dbamy o bezpieczeństwo
żywności. U nas spotyka się sprzedający z kupującym w różnych branżach. W sezonie nowalijkowym
są to przede wszystkim producenci, którzy do sieci
nie sprzedadzą swego towaru, bo go mają za mało.
Dla małych, sezonowych producentów rynki hurtowe są jedynymi miejscami sprzedaży ich towaru.
I to też jest wsparciem dla lokalnych producentów
i handlowców.
Też reagujecie Państwo na działania podejmowane przez sieci super i hipermarketów, szczególnie tych zagranicznych… prowadzicie propolską politykę?
„Produkt z WGRO SA” to cały program, w którym uczestniczy ponad tysiąc sklepów sprzedających warzywa, owoce i artykuły spożywcze, które
są naszymi klientami. Właściciele sklepów zaopatrujących się na terenie naszego rynku hurtowego, którzy spełniają określone warunki, otrzymują certyfikat potwierdzający, że prowadzony przez
nich sklep jest kapitałowo polski. Zorganizowaliśmy kampanię medialną, w której informowaliśmy,
gdzie można kupić najlepsze jakościowo produkty prosto od producenta, a towarzyszyła jej piosenka Mrozu „Jak nie my to kto”. Pamiętajmy, że małe
sklepy osiedlowe zmagają się z coraz większą presją zagranicznych sieci handlowych, które zabijają
lokalny, rodzimy handel. Nasze działania wspierają

naszych producentów
i handlowców.
Nową kampanią
jest program „Jemy
zdrowo i żyjemy sportowo”. Podczas biegów
maratońskich organizowanych w różnych
miejscowościach Wielkopolski promowane
były sklepy funkcjonujące pod znakiem
„Produkt z WGRO SA”.
Każdy uczestnik otrzymał polskie smaczne
i zdrowe jabłko. Organizujemy też gale, szkolenia florystyczne,
festyny, które są dla akcjonariuszy, operatorów, klientów i pracowników.
Na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa
USA uczestniczył Pan w urządzonym
specjalnie dla Polaków programie dotyczącym rynków hurtowych...
Amerykanie też mieli swój program pomocowy. Zaprosili kilka osób związanych
z budową rynków hurtowych w Polsce
i pokazali wszystkie rodzaje rynków hurtowych w Ameryce, również najstarszą giełdę aukcyjną funkcjonującą od ponad stu
lat. W Los Angeles rynek warzyw, owoców

i artykułów spożywczych był jak nasza cała
dzielnica. To były hale przedzielone szerokimi ulicami. Od drugiej w nocy do piątej
rano przeszliśmy dopiero jedną linię hal,
a było ich kilkanaście. Bardzo dużo rynków
widziałem z racji przynależności do Światowego Związku Rynków Hurtowych, które
organizuje kongresy w różnych miejscach
na świecie. Jako nieliczni mieliśmy w Polsce dwa kongresy tej organizacji. Pierwszy był w 2004 roku. Przyjechali wówczas
przedstawiciele z 42 krajów, a teraz na nasze dwudziestolecie w 2012 roku gościliśmy ponad 130 osób z 40 krajów z całego

świata. Rynek poznański znany jest na całym
świecie, odwiedzali
nas Chińczycy, Hindusi
i Australijczycy.
Jest Pan członkiem zarządu wspomnianego
Światowego Związku
Rynków Hurtowych
z siedzibą w Hadze.
Gratuluję, bo to jest
bardzo ważne.
Dziękuję. I to jako
jedyny Polak. Reprezentuję nasz kraj i odpowiadam za kontakt
organizacji z rynkami hurtowymi Europy
Wschodniej.
Działa Pan w programie „Solidny Partner” od wielu lat, proszę powiedzieć od
ilu?
Wielkopolska Gildia jest wśród założycieli Klubu Rzetelnego Biznesu, cieszy mnie
otrzymany niedawno tytuł honorowego
ambasadora tej marki.
Jak dziś wygląda wzajemna solidność
polskich partnerów biznesowych?
Bardzo różnie, większość jest uczciwa
w interesach. My pielęgnujemy poznańską
solidność.

Początek roku 2014 spiął klamrą uroczyste obchody dwusetnej rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego – symbolu najlepszych tradycji Ziemi Wielkopolskiej, a zarazem Patrona Naszego Towarzystwa.
W święto Trzech Króli spotkaliśmy się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu, co było doskonałą okazją do potwierdzenia słów biskupa Damiana Bryla – „legenda będzie trwać nadal
w polskim społeczeństwie!”.
14 stycznia 2015 roku przypada 150-lecie historycznego przejazdu lokomobili prowadzonej przez Hipolita Cegielskiego z dziedzińca zakładu przez Rybaki, ulicę Strzelecką i Podgórną
oraz ówczesną Aleję Berlińską. Wraz z Muzeum Narodowym w Szreniawie zamierzamy odtworzyć przejazd lokomobili parowej znajdującej się obecnie w zbiorach muzealnych. Już teraz zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. W przedświątecznym zaś czasie życzę wejścia
z pełną parą w Nowy Rok. Wierzę, że będzie on lepszy niż ten mijający!
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
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Miejsce pokazują:
Dziekan Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt
prof. Małgorzata Szumacher-Strabel,
Prodziekan ds. Nauki
prof. Krzysztof Nowak
oraz
Prodziekan ds. Studiów na kierunku
Weterynaria prof. Jędrzej M. Jaśkowski

Wchodzimy do nowego budynku Kliniki Weterynaryjnej
Dużych i Małych Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jesteśmy w sali przyjęć, obok gabinety. To miejsce jest już
właściwie gotowe...
...praktycznie umeblowane, stoi stół zabiegowy, komputer
ma już zainstalowane oprogramowanie. Takich gabinetów lekarskich mamy tutaj cztery, a w nich będą przyjmowane małe
zwierzęta, psy, koty, jaszczurki...
Jaszczurki?
Tak, też. Stół zabiegowy jest podnoszony. Pomieszczenie
jest kameralne, bardzo przyjemne, oświetlenie od strony północnej, czyli nie ma bezpośredniego działania światła…
Wejdę profesorowi w słowo, że jest to jeden z największych
gabinetów w Poznaniu!
Do tego z pełną możliwością rejestrowania wszystkich danych dotyczących pacjentów i absolutnym serwisem. Dysponujemy już oprogramowaniem docelowym, a więc z jednego komputera na drugi będzie można wysłać każdą informację, również
z tomografu, rentgena czy jakiegokolwiek innego urządzenia.
Poza tym w każdym gabinecie są tlen i próżnia.
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Teraz znajdujemy się przy drzwiach, za którymi zaczyna
się zamknięta przestrzeń kliniki. Mamy część przeznaczoną
dla małych i dużych zwierząt, blok operacyjny i szpital. Całość
odpowiada współczesnym standardom, a nawet jest stokroć
piękniejsza od zagranicznych miejsc, które znamy. Nie mówiąc
o naturalnym świetle z góry. Perfekcyjne jest ulokowanie sal
chirurgicznych, ponieważ są blisko pomieszczeń dla wszystkich zwierząt.
Kompleks przyłączony jest do Instytutu Weterynarii. Pomieszczenia dydaktyczne przeznaczone są dla studentów weterynarii, zootechniki oraz innych, którzy będą mieć tutaj zajęcia.
Ale ponieważ doba trwa tylko dwadzieścia cztery godziny, studenci weterynarii w pierwszej kolejności będą mieli możliwość
skorzystania...
A to jest sala operacyjna?
Tak. Już ze stołami operacyjnymi. Ta sala bije na głowę to, co
widzieliśmy między innymi w Giessen w Niemczech. Naprawdę
wysoka klasa. Tu również jest oświetlenie dachowe, które zapewnia zupełnie odmienny rodzaj percepcji. Lampy można ustawić
w dowolnej pozycji i stosownie do potrzeb zwiększać lub zmniejszać intensywność oświetlenia. W drugiej lampie będzie zainstalowana kamera umożliwiająca bezpośrednią transmisję ze stołu
operacyjnego na salę wykładową. Jest przygotowane miejsce
na monitor, na który będzie można przesłać na przykład zdjęcia z rentgena.
Są tu dwa stoły, dzięki czemu można prowadzić jednocześnie dwa zabiegi.
Widzimy też najnowszej generacji tomograf komputerowy
– urządzenie posiadające opcję rentgena, chociaż obok będzie
stał jeszcze jeden, mocniejszy. Mamy opcję znakowania fluorescencyjnego, co pozwala niektóre rzeczy oznakować przyżyciowo i oglądać już bezpośrednio. To jest najwyższa jakość. Ta
forma obrazowania stanowi kolejny etap rozwoju technik rent-

Mamy także salę sekcyjną potrzebną na wypadek niepowodzenia operacji i zgonu zwierzęcia, która wykorzystywana będzie
również do celów dydaktycznych.
Zawsze trzeba liczyć się z takim ryzykiem.
Są dwa stoły sekcyjne, pierwszy z regulowaną wysokością. Zauważmy, że wszystko zrobione jest ze stali nierdzewnej: szafki, zlewy... Mamy przecież do czynienia z miejscem, gdzie istnieje ryzyko
wystąpienia materiału zakaźnego, więc musimy mieć możliwość
dezynfekcji. Stół jest wyposażony w wodę, podłączony jest prąd
do urządzenia utylizującego odpady. Natomiast drugi stół jest mobilny, również z możliwością podłączenia wody na szybkozłączach.
Jest chłodnia. Wszelkie odpady wymagające, by trzymać je w niskiej temperaturze znajdą tu swoje miejsce, dalej przeznaczane
będą do utylizacji. Tutaj widzimy wyjście na zewnątrz, żeby nie
przeprowadzać materiału przez klinikę.
genowskich. Technika nieinwazyjna dla pacjenta jest bardzo
istotna.
Jako że będziemy mieli do czynienia z większymi pacjentami,
uśpione zwierzęta operowane będą na większym stole. I tu warto zwrócić uwagę, że pacjent może zostać dowieziony do kliniki
w różnej pozycji, mamy dźwig, suwnice, jedną z boksu, drugą do
dalszego transportu.
To może być koń?
Oczywiście. Stół można bez problemu obniżyć, podnieść
w górę lub w dół. Podjeżdżamy do windy i zwierzę może być
bez kłopotu położone.
Tu z kolei jest sterylizatornia, w tej chwili w trakcie urządzania.
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Warto dodać, że tydzień temu obiekt uzyskał stopień zakładu
kategorii drugiej jeśli chodzi o możliwość przechowywania zwłok
do celów dydaktycznych, czyli urzędową pieczęć lekarza powiatowego. Wzbiliśmy się krok wyżej. Mamy też zapewniony ich wywóz. Uzyskanie takich pozwoleń jest szalenie istotne. Myślę, że
to, obok Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii, jedno z nielicznych
miejsc, w którym będzie można przeprowadzić profesjonalną sekcję zwłok...
Piętro wyżej przygotowaliśmy salę na laboratorium histopatologiczne, które ruszy w przyszłym roku kalendarzowym, mamy
przed sobą jeszcze kilka przetargów.
Weszliśmy do sali, w której wykonywane są wstępne badania
zwierząt. Podobne pomieszczenie jest pomyślane z myślą o studentach. Zamierzamy umieścić tu również poskromy – specjalne
miejsca, w których zwierzęta będą stały spokojnie... Obok jest dla
studentów na weterynarii, obecnie mamy około 60 osób na
każdym roku. Doskonała też na mały zjazd, dziś poszukuje się
tego rodzaju pomieszczeń, kameralnych z cechami sali wyższego rzędu. Będzie można wprowadzić tu zwierzę. Część podłogi
jest antypoślizgowa. Pod trybunami jest przestrzeń magazynowa, ma około sto metrów.
Bardzo piękna, ładnie usytuowana.
Został ogłoszony przetarg na okablowanie, m.in. audiowizualne. Już niedługo będzie można przesyłać obraz z sal operacyjnych do monitorów w tym pomieszczeniu. Dzięki temu studenci
obejrzą na żywo każdą operację. Cała klinika ma sieć WiFi, co daje
sposobność do poruszania się z komputerem.
Czyli studenci będą mogli być świadkami operacji będąc
w miejscu wykładowym?
Tak, oczywiście! Ponadto wszelkie nagrania zostaną zachowane, by w każdej chwili móc do nich wrócić i je zanalizować.
Poza tym nie wykluczamy przesyłania ich w świat, co może zaowocować konsultacjami na odległość.
Dalej część socjalna, czyli łazienki i kuchnia. Tu się koncentruje życie naukowe (śmiech). Dysponujemy też pokojem gościnnym dla specjalistów z innych miast.
To jest serce wentylacji, klimatyzacji budynku. Stąd mamy
wyprowadzane powietrze między innymi do sufitów laminarnych, które są nad stołami operacyjnymi, powietrze jest oczyszczane i sterylizowane. Potem wyprowadzane jest na zewnątrz.
Klimatyzatory stoją na zewnątrz, tu są tylko tłocznie.
Są trzy laboratoria, jedno z nich jest ważniejsze, subekologiczne, ale to też jedna z najpiękniejszych sal. Po bokach mamy
dwa mniejsze. Tu będzie ciąg stołów, dalej coś w rodzaju wyspy,
następnie dygestorium. Prawdopodobnie będzie to pracownia
histologiczna, tak żeby studenci mogli wykonywać miedzy innymi barwienia.
Oglądała i notowała redaktor Mariola Zdancewicz
fot. Tadeusz Szwadiak
nich wyjście. Ta część została pomyślana tak, aby można było wyprowadzać zwierzęta na zewnątrz, by pochodziły trochę na padoku. Jak widać, uczelnia zaplanowała też pastwisko, które już rośnie.
A tu widzimy boksy...
...przeznaczone dla koni. Dalej zagrody dla owieczek i świnek.
Natomiast ten wybieg jest dla bydła, traktujemy to miejsce głównie jako dydaktyczne, choć w każdej chwili może pełnić funkcję
szpitala.
Przejdźmy do sali wykładowej. 96 miejsc siedzących, podłoga
z żywicy. I znów proszę zobaczyć jakie tu jest piękne światło, jak
w dzień latem. Sala jest przestronna i myślę, że wystarczająca dla
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Strategia dla przemysłu
Unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że
w pierwszym kwartale przyszłego roku
przedstawi nową strategię rozwoju unijnego przemysłu.
„Przemysł nie jest problemem dla Europy, ale jej największą szansą, aby zbudować
konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę przyszłości” – powiedziała Bieńkowska
w czasie konferencji „Nowa polityka przemysłowa dla Europy”, którą w Brukseli zorganizowali Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny i think–tank European Policy
Centre.
Komisarz zapowiedziała, że na początku 2015 roku zaproponuje „pełną mapę drogową” dla unijnego przemysłu. Przypomniała też że UE przez wiele lat koncentrowała
się na usługach. „Teraz się budzimy. Musimy włożyć sporo wysiłku w to, by powrócić
z naszą polityką przemysłową na właściwy
tor” powiedziała.
Według niej trzy czwarte badań i innowacji w sektorze prywatnym w Unii przypada na przemysł, który generuje taką samą
część (75 procent) unijnego eksportu. „Nie
wyszliśmy jeszcze z kryzysu gospodarczego. To, czego potrzebujemy, to nowoczesna i pragmatyczna polityka w tym zakresie” – podkreśliła.
Przypomniała też, że celem strategii
reindustrializacji, zaproponowanej jeszcze
przez poprzednią Komisję Europejską, jest
zwiększenie udziału przemysłu w unijnym
PKB do 20 procent. Zastrzegła jednak, że nie
jest to cel sam w sobie – chodzi o utrzymanie i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.
Zapowiadana przez Bieńkowską strategia dla unijnego przemysłu ma cztery

kluczowe cele: lepszy dostęp do rynku zarówno w Unii jak i poza nią; lepszy dostęp
do zasobów (finansowania, energii, surowców i kwalifikacji); inwestycje w innowacje i modernizacje oraz lepsze unijne prawo. „Realizacja pierwszego celu wymaga
dokończenia budowy wspólnego rynku.
Musimy zająć się przeszkodami dla w pełni
otwartego rynku usług, który nie funkcjonuje. Rynek wewnętrzny dla towarów jest
raczej dobrze rozwinięty, ale potrzebne są
uproszczenia i zapewnienie, że funkcjonuje
on w praktyce” – uważa Bieńkowska.
W jej ocenie największą przeszkodą
w realizacji drugiego celu, czyli zapewnieniu lepszego dostępu do finansowania,
energii, surowców i kwalifikacji jest dla europejskiego przemysłu „dramatyczny spadek inwestycji” sięgający 20 procent poniżej poziomu sprzed kryzysu. Jej zdaniem
duże znaczenie dla przemysłu w Unii będzie mieć zapowiedziany przez szefa Komisji Europejskiej Jean Claude’a Junckera pakiet unijnych inwestycji o wartości 300 mld
euro. Bieńkowska podkreśliła też, że UE, która ma jedne z najwyższych cen energii na
świecie, musi poprawić efektywność energetyczną i „pilnie posunąć naprzód tworzenie unii energetycznej”.
Aby osiągnąć trzeci cel, czyli zapewnić inwestycje w innowacje i modernizacje,
Unia musi „produkować dobra i usługi, których inni nie potrafią wyprodukować albo
nie umieją robić tego tak efektywnie jak my”.
Czwarty cel to lepsze unijne prawo,
które ograniczy ciężary biurokratyczne
i administracyjne dla firm, w tym małych
i średnich. Bieńkowska zamierza jednak jedynie poprawić wdrażanie istniejących już
regulacji.

 nia wspiera ochronę
U
środowiska
Unia Europejska intensywnie wspiera działania związane z ochroną środowiska, zachowaniem różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniem zmianie klimatu. Od 10 lat funkcjonuje
sieć NATURA 2000 obejmująca specjalne obszary ochrony przyrody, a inicjatywy środowiskowe są dofinansowanie w ramach regionalnych
i krajowych programów operacyjnych. Od ponad dwóch dekad funkcjonuje również program LIFE – unijny instrument finansowy w całości poświęcony ochronie środowiska. Jego
zreformowana, uproszczona i uelastyczniona
wersja będzie finansowała projekty w tej dziedzinie do roku 2020.
Łączny budżet LIFE – 3,46 mld euro podzielono na dwa podprogramy. Pierwszy z nich będzie finansował projekty związane ze środowiskiem, efektywność wykorzystania zasobów
i różnorodność biologiczną. Drugi, którego
środki wzrosły trzykrotnie w porównaniu do
poprzedniej edycji programu, jest przeznaczony na zwiększanie zdolności adaptacyjnych do
zmiany klimatu oraz działania zmniejszające
emisje gazów cieplarnianych.
Krajowym Punktem Kontaktowym programu w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego można składać wnioski o dofinansowanie
ze środków krajowych. A łącząc je z dofinansowaniem dostępnym z Komisji Europejskiej
uzyskamy wsparcie nawet 95 procent kosztów
kwalifikowanych. Projekty mogą być zarówno
przedsięwzięciami międzynarodowymi, realizowanymi z partnerami z innych krajów UE, jak
i wdrażanymi jedynie na terenie kraju. Dotychczas polscy partnerzy uczestniczyli w prawie 70
projektach programu LIFE, których łączny budżet przekroczył 600 mln złotych.

Rozpoczął się konkurs RegioStars 2015
10 grudnia rozpoczął się konkurs RegioStars 2015. Jego organizatorem jest Dyrekcja Generalna do spraw Polityki Regionalnej
i Miejskiej.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, nagradzane będą najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty realizowane w Europie przy
współfinansowaniu ze środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności.
Niezależne jury wybierze najlepsze projekty, a ich kierownicy
zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie
się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Dni otwarte 2015).
Autorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrodę i certyfikat
zwycięzcy konkursu RegioStars z rąk przewodniczącego jury konkursowego oraz Coriny Creu, komisarza do spraw polityki regionalnej UE. Każdy z wyróżnionych projektów zostanie również przedstawiony w krótkim filmie promocyjnym.
Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Rozwój inteligentny – uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej.

2. Rozwój zrównoważony – stymulowanie inwestycji w celu
poprawy wydajności energetycznej z korzyścią dla obywateli
i społeczeństwa.
3. Rozwój sprzyjający wyłączeniu społecznemu – integracja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Citystar – przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe
wyzwania.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla
uczestników, dokument zgłoszenia oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród można znaleźć w witrynie internetowej
konkursu RegioStars.
Zgłoszenia w języku angielskim, francuskim lub niemieckim można nadsyłać do 28 lutego 2015 roku. Wybrani finaliści zostaną poinformowani o wynikach konkursu do końca maja 2015 roku. Ceremonia
wręczenia nagród odbędzie się 14 października 2015 roku w Brukseli
podczas Dni otwartych.
Wszelkie pytania należy przesłać na adres regio–stars@ec.europa.
eu.
MAZ
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DEPECHE MODE
LIVE IN BERLIN SOUNDTRACK
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Grupa Depeche Mode, pionierzy ery post-punku, to jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów współczesnej muzyki rozrywkowej
mający na swoim koncie ponad sto milionów sprzedanych płyt.
Ich najnowszą propozycją jest koncertowy krążek „Live In Berlin”. To dwie
godziny niepublikowanego wcześniej materiału filmowego pokazującego
Depeche Mode w najlepszej formie od lat. Zarejestrowano go w berlińskiej
hali O2 World podczas koncertów 23 i 27 listopada ubiegłego roku. W ramach
trasy Delta Machine Tour grupa zagrała wtedy w 32 krajach, w tym dwukrotnie w Polsce. Jej występy obejrzało ponad 2,4 miliona fanów.
Koncerty promowały najnowszą płytę studyjną zespołu Delta Machine,
która debiutowała na
pierwszym miejscu list
bestsellerów w dwunastu krajach. W Polsce osiągnęła status
podwójnej platyny
i była najlepiej sprzedającym się albumem
zagranicznym roku
2013.
Na krążku znalazł
się pełen zapis show
połączony z mate riałami zza kulis oraz
wywiadami z zespołem
i fanami oraz dwie piosenki zarejestrowane
podczas sesji akustycznej w Salon Bel Ami,
najstarszego hotelu
w Berlinie.

Sympatycy kolęd i piosenek związanych z Bożym Narodzeniem mogą
czuć się usatysfakcjonowani, bowiem ten album to niezwykłe spotkanie dwóch ikon muzyki
amerykańskiej: The Blind
Boys Of Alabama i Taj
Mahal. Zawiera nowe
wersje bożonarodzeniowych standardów, covery
muzyki gospel i siedem
zupełnie nowych piosenek, z których sześć
nowo napisanych przez
Blind Boys Of Alabama.
Jest wśród nich tytułowa
piosenka „Talkng Christmas”. O funkowe brzmienie wzbogaca te piosenki
grający na instrumentach klawiszowych Mark
Nishita, co słychać szczególnie w „What Can I Do”.
By nagrać tę płytę, Blind
Boys przybyli do legendarnego studia wytwórni Capitol w Hollywood,
gdzie wcześniej zrealizowali pięć nagrodzonych statuetkami Grammy
albumów.

SONY MUSIC

Wojciech Mann zestawił piosenki, które nazywa „nieprzebojami”. Od
przebojów różnią się one tym, że nie są wałkowane do granic możliwości
przez popularne stacje radiowe, nie są umieszczane na składankach typu
„Największe hity lata”, a ich wykonawcom nie zapewnia się bezpiecznego
bytu dzięki udziałowi w imprezach,
podczas których jest wielokrotnie
bisowany. Realna wartość takich
utworów nie jest mierzona częstotliwością pojawiania się w naszej świadomości, ale obiektywną i subiektywną oceną. Inaczej mówiąc – to
takie piosenki, które, choć nielansowane, przetrwały. Są po prostu
ponadczasowe. Wśród utworów
wybranych przez Manna znalazły się
m.in. takie kompozycje jak standardowe „Love for Sale” w interpretacji
Billie Holiday, „Water” Erica Burdona
czy „Riders on the Storm” w interpretacji The Jolly Boys. Ten sam zespół
wykonuje także słynnego „Passengera”, a Billy Holiday słyszymy śpiewającą „Stormy Weather”. Są wreszcie tutaj
takie rarytasy jak „Bad Boy” Bustera Pointdextera czy piosenka „The Way it
Seems To Go” wykonywana przez Rachel Yamagata. Już się zastanawiam, jaki
będzie KROK II Wojciecha Manna w przypominaniu o tym, czego nie ma na
listach przebojów, a czego ludzie lubią słuchać.

THE BLIND BOYS OF ALABAMA
& TAJ MAHAL
TALKING CHRISTMAS

IL DIVO
LIVE IN JAPAN

Rok po premierze płyty zainspirowanej hitami z broadwayowskich
musicali, grupa Il Divo prezentuje nowe wydawnictwo „Live In Japan”.
Składa się na nie CD i DVD z zapisem koncertu zarejestrowanego w słynnym tokijskim Budokan Theater. Il Divo wystąpiło przed japońską publicznością w ramach światowej trasy promującej krążek „Musical Affairs”. Płyta
DVD to 18 piosenek, a CD jest zapisem audio 15 z nich.
Podczas koncertu w Budokan u boku grupy wystąpiła Lea Salonga,
zdobywczyni m.in. prestiżowej Tony Award. Wspólnie zaśpiewali cztery
utwory: „Can You
Feel The Love Tonight ”, „Memor y ”,
„Music of the Night”,
„Time To Say Goodbye”. Usłyszymy tu
również takie hity
jak: „Tonight”, „Some
Enchanted Evening”,
„Don’t Cry For Me
Argentina”, „Somewhere” czy „The
Impossible Dream”.
Il Divo tworzą Urs Buhler, Carlos Marin, David
Miller i Sebastien
Izambard. Grupa
sprzedała ponad
26 milionów płyt,
doczekała się
ponad 50 numerów jeden i może poszczycić się 160 złotymi i platynowymi albumami w 33 krajach. Muzycy uczestniczyli w ceremonii otwarcia i zamknięcia FIFA World Cup w 2006 roku, koncertowali u boku Barbry Streisand, pojawili się na balu inauguracyjnym prezydenta Baracka
Obamy, uświetnili uroczystości diamentowego jubileuszu królowej Elżbiety II.
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WOJCIECH MANN
NIEPRZEBOJE – KROK I

Biblioteka Merkuriusza

Prószyński i S-ka poleca...

Terry Pratchett,
Stephen Baxter
Długi Mars
Połączone talenty wybitnego
brytyjskiego pisarza Terry’ego Pratchetta i giganta brytyjskiej science
fiction Stephena Baxtera przynoszą
nam nowy oszałamiający tom bestsellerowego cyklu. To podniecająca i nieodmiennie porywająca wyprawa SFX.
Rok 2040. Długa Ziemia pogrążona jest w chaosie.
Kataklizm erupcji Yellowstone zagroził cywilizacji. Ludzie
uciekają do Miriadów, relatywnie bezpiecznych światów
Długiej Ziemi. Wyłania się nowa rasa superinteligentnych
post-ludzi. Dramatyczne starcie z „normalnym” społeczeństwem wydaje się nieuniknione...

Wanda Żółcińska
Najdroższa
Nieuleczalnie chora matka, ataki lęku
i towarzyszące każdemu wyborowi poczucie winy to codzienni wrogowie pokonywani przymusem uśmiechu: skutecznie. Do
czasu...
Pokoleniowa powieść współczesnych
kobiet stojących u progu nieodwracalnych
życiowych decyzji, stabilizacji, zmian. Chwytający za gardło wizerunek kobiety w sidłach
odpowiedzialności. Mocny debiut autorki,
która w znakomitym stylu poddaje wiwisekcji autentyzm relacji międzyludzkich.

Jurij Felsztinski
Borys Bieriezowski
Zapiski wisielca
Książka, która odsłania przerażające mechanizmy władzy we współczesnej Rosji. Zredagowane przez Jurija Felsztinskiego zapiski Bierezowskiego to szczególny dokument. Nie tylko
dlatego, że obejmuje on okres dramatycznych
i – jak dziś możemy już stwierdzić – zgubnych
w skutkach przemian, które uczyniły z Rosji kraj
podporządkowany ambicjom jednego człowieka. Przede wszystkim
jest to dokument spisany przez uczestnika
wydarzeń należącego do
„kremlowskiej rodziny”,
najbardziej wpływowego
oligarchę w koterii otaczającej prezydenta Borysa
Jelcyna i jednocześnie
najbogatszego wówczas
człowieka w Rosji. Są to
wreszcie notatki zagorzałego przeciwnika prezydenta Władimira Putina.
Mógł prawie wszystko, nie mógł jedynie
z nim wygrać.
Borys Bieriezowski został znaleziony martwy 23 marca 2013 roku. Pięć lat wcześniej
podobny los spotkał – także w Londynie –
wspieranego przez niego kandydata na prezydenta Gruzji, partnera w interesach Bieriezowskiego, Badriego Patarkaciszwili, a przed nim
Aleksandra Litwinienkę i osoby, które wspólnie
z Bieriezowskim tworzyły partię Liberalna Rosja.

Pedro G. Ferreira
Teoria doskonała
Zniewalająca opowieść o przełomowych ideach i niezwykłych postaciach.
Jedną z najcudowniejszych cech
ogólnej teorii względności jest to, że mimo iż
istnieje już niemal sto
lat, nadal przynosi nowe
rezultaty. Dlatego opowieść o niej nie dotyczy
wyłącznie przeszłości.
Czarne dziury, ciemna
materia, ciemna energia i teoria strun są spuścizną teorii Einsteina.
Historia ogólnej teorii
względności jest wspaniała i wszechobejmująca, jednak istnieje inny, ważny powód,
by ją opowiedzieć. Współczesna fizyka
przechodzi właśnie czas gwałtownych
przekształceń. Naukowcy eksplorują alternatywne teorie grawitacji, które mogą
zdetronizować teorię Einsteina, i poszukują egzotycznych obiektów w kosmosie,
których istnienie może potwierdzić albo
obalić podstawowe zasady ogólnej teorii względności. Coś naprawdę ważnego
wydarzy się w ciągu następnych kilku
lat i musimy zrozumieć, dlaczego tak się
dzieje. O ile wiek XX był wiekiem fizyki
kwantowej, wiek XXI z pewnością pozwoli
w pełni rozwinąć skrzydła ogólnej teorii
względności Einsteina.

Karp po żydowsku
faszerowany chałką

Ciasto Trzech Króli
Wyłożyć okrągła blaszkę ciastem
francuskim. Nakłuć widelcem. Masło
zmiksować z cukrem, dodać jajko, a na
końcu migdały. Wymieszać lub zmiksować na małych obrotach. Masę migdałową wyłożyć na ciasto. W sekretne
miejsce (raczej przy brzegu niż w środku) włożyć talizman. Przykryć drugim
płatem ciasta i dokładnie zlepić brzegi.
Nakłuć widelcem, posmarować żółtkiem rozmąconym z odrobina wody.
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200°C i piec ok 30 minut. Po tym
czasie uważnie obserwować – ciasto może wymagać jeszcze 10 minut
pieczenia.
Uwaga: Francuzi zapytani o doskonały sposób przyrządzania domowego ciasta francuskiego mówią, że najlepiej jest zamówić je u najbliższego cukiernika. Coś w tym jest, bo samodzielne zrobienie tego
ciasta wymaga siły, wprawy i przede wszystkim cierpliwości. Odradzamy natomiast ciasto mrożone, gdyż głównym walorem ciasta francuskiego jest wysoka zawartość dobrego masła, a mrożonki raczej nie
mogą się nią pochwalić.

ciasto francuskie
miękkie masło
zmielone migdały
cukier
jajko
żółtko
figurka, migdał lub fasolka

2 płaty
100 g
100 g
100 g
1

Wszystkie składniki galarety (niejadalne części karpia,
włoszczyzna bez kapusty, cebula, liść laurowy, ziele angielskie)
wrzucić do garnka, zalać wodą
i gotować przez kilka godzin karp w całości
1
na bardzo wolnym ogniu, aby filety z karpia
2 sztuki
wywar był klarowny. Po ugo- chałka
0,5 sztuki
towaniu i przecedzeniu przez jajka
2
gazę dodać do galarety kar- migdały
50 g
mel, sól i pieprz.
niejadalne części karpia
Karpia należy wypatro(głowa, szkielet, ogon)
szyć, umyć i posolić. Filety od- cukier na karmel 2 łyżki stołowe
dzielić od skóry, chałkę namo- cebula
2 sztuki
czyć w mleku i wszystko zmielić. mleko
0,5 litra
Z jaj oddzielić żółtka i rozetrzeć masło
1 kostka
z połową masła, białka ubić ziele angielskie
na sztywną pianę. Pokrojoną liść laurowy
w kostkę cebulę usmażyć na jajko
2 sztuki
drugiej części masła. Wszyst- rodzynki
50 g
kie składniki farszu delikatnie porto
połączyć, dodając rodzynki na- miód
moczone w porto i posiekane włoszczyzna bez kapusty 1 pęczek
obrane migdały. Doprawić solą, liść laurowy, ziele angielskie,
świeżo zmielonym pieprzem
sól, pieprz do smaku
i miodem. Tak przygotowanym
farszem nadziewamy karpia, zawijamy go w pieluchę i gotujemy w wywarze z warzyw. Ugotowaną i wystudzoną rybę układamy na półmisku, dekorujemy rodzynkami i migdałami, zalewamy galaretą i pozostawiamy do zastygnięcia.
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Barwy
tlenu

Dwa dni, trzy sesje tematyczne, około 50 wykładów, wybitni specjaliści z kraju i zagranicy, sześciu laureatów medalu
Sapienti Sat, a do tego oprawa muzyczna w postaci koncertu „Barwy tlenu” to bilans tegorocznych, drugich już Oxygenaliów zorganizowanych przez Stowarzyszenie im. Jędrzeja
Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wileńskiego oraz poznańskich Uniwersytetów Medycznego
i Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym wręczeniem medali, które tym razem odebrali: profesor Andrzej Mackiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za pionierskie badania
o najwyższej naukowej randze w zakresie terapii genowej oraz
wynalezienie terapeutycznej genetycznej szczepionki czerniakowej, profesor Michael Giersig z Freie Universität Berlin za wybitne
osiągnięcia naukowe i dokonanie przełomowych badań dotyczących nanostruktur o ulepszonych właściwościach i szerokich zastosowaniach w fotonice, elektronice, polimerach, kompozytach
i biomedycynie, profesor Robert H. Bartlett z University of Michigan, światowej sławy autorytet w dziedzinie postępowania w stanach krytycznych na oddziałach intensywnej terapii ze szczególnym
uwzględnieniem metody ECMO, profesor Jan Oleszkiewicz z Manitoba University w Kanadzie – światowej klasy specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska i autor wdrożonych prac i opracowań
technologicznych z zakresu biotechnologii beztlenowej ścieków
i osadów, profesor Tomasz Guzik z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za odkrycie roli limfocytów T w powstawaniu nadciśnienia tętniczego krwi oraz określenie mechanizmów
immunologicznych tego procesu, i dr n. med. Andrzej Sosnowski
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z Gleanfield Hospital w Leicester – ekspert szczególnie w chirurgii
zastawki aortalnej i aorty, wcześniej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla polskiej kardiochirurgii, a za aktywny udział w „Solidarności” Medalem Solidarności
z okazji 25-lecia podpisania porozumień sierpniowych.
„Staramy się pokazywać osoby, które funkcjonują często
w zamkniętych, hermetycznych kręgach. Powinniśmy jednak
o nich mówić, bo nie wiadomo czy będzie kiedykolwiek okazja
docenienia ich w tak szerokim spektrum” – stwierdził Paweł Olejniczak, prezes Stowarzyszenia.
Profesor Maria Siemionow, laureatka Sapienti Sat I Oxygenaliów z roku 2012, sławna chirurg i transplantolog, dodała, że „My,
Polacy mamy dużo innowacyjności, bo zawsze byliśmy zdolni do
wymyślania różnego rodzaju rzeczy czy alternatywnych sposobów
na trudności, którymi byliśmy otaczani”.
Podczas interdyscyplinarnej konferencji pod patronatem
MNiSW przedstawiono wyniki badań wykazujące kluczową rolę
wody, jako najważniejszego związku tlenu, w naukach przyrodniczych, medycynie oraz aplikacjach technologicznych. Tematy wystąpień dotyczyły m.in. przewodnienia i odwodnienia, wpływu terapii płynowej, zagadnień związanych z uzdatnianiem wody, jej
specyficznymi właściwościami, również w nanomateriałach, roli
wody w procesach emisyjnych, jako źródła energii, zmian klimatycznych..., ale też padło pytanie, czy fajka wodna może być bezpieczną alternatywą dla papierosów, cygar i klasycznych fajek?
Koncert w Auli UAM w Poznaniu zwieńczył dwudniowe wydarzenia. Wystąpiły Poznańskie Słowiki, mistrz akordeonu i bandoneonu Wiesław Prządka, finalista Konkursu Chopinowskiego Jacek
Kortus oraz pełen ekspresji gitarzysta Krzysztof Meisinger. Jak sam
się określił, „ten od Kayah”, czyli Krzysztof Kiljański, oprócz utworu
„Prócz ciebie, nic” zaśpiewał kilka jazzowych standardów i z przejęciem „My way”. Show dopełnił mistrz tanga Grzegorz Kałmuczak
z partnerką i mistrzowie Polski w tańcach Maria Sielicka i Mateusz
Śmikiel. Warto dodać, że Stowarzyszenie z okazji Oxygenaliów wydało płytę i zgodnym chórem stwierdzamy w redakcji, że rzeczywiście ta muzyka działa dotleniająco i profilaktycznie!
fot. Michał Kalet
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A co zimą?

Jeżeli pogoda na to pozwoli, możemy jeszcze
w grudniu posadzić krzewy i drzewa z gołym
korzeniem.
Zapomniane cebule i bulwy należy niezwłocznie umieścić w podłożu.
Niezabezpieczone krzewy róż oraz zimozielonych bylin przykrywamy gałązkami iglastymi.
W razie intensywnych opadów śniegu zrzucamy nadmiar śniegu z zimozielonych drzew
i krzewów, aby uniknąć uszkodzeń i deformacji.
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Do zimowych cudów możemy zaliczyć kwitnące białe gwiazdy ciemiernika białego, kobierce kwitnących wrzośców krwistych, pojedynczych kwiatów oczaru (Hamamelis), mahonii
japońskiej, skimii, kaliny czerniawej (Viburnum tinus). Kwitnące krzewy oznaczają nadzieję i zapowiedź uśpionej wiosny.
Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń „A+M”
ul. Kirkora 2 (za stacją BP)
Swarzędz k. Poznania
tel./fax 61-815-91-23, kom.602-635-365
biuro@ogrod-marzen.pl
www.ogrod-marzen.pl

Agrolotnicze
spotkanie pokoleń

Do lat 90. XX wieku Polska była
niekwestionowanym liderem w zakresie produkcji i usług w agrolotnictwie. Od lat 60. wyprodukowano około
15 tysięcy sztuk samolotów i śmigłowców wersji lotniczej, z których większość
wyeksportowano do ponad 30 krajów
całego świata. Po zakończeniu produkcji samolotów rolniczych i redukcji usług
w rolnictwie obecnie usługi prowadzone są przy ochronie przeciwpożarowej
w lasach.
W Muzeum Narodowym Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, dzięki konsekwentnemu działaniu dyrekcji, udało się stworzyć największą w Polsce kompleksową ekspozycję
agrolotniczą i jej otwarcie w roku jubileuszu 50-lecia tego miejsca było dobrym
momentem dla zorganizowania IV Zjazdu Agrolotników.
Uczestniczyło w nim około 340 gości,
a oprócz okolicznościowych mów Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Marka Woźniaka, głównego organizatora zjazdu Lesława Karsta oraz Dyrektora
Muzeum dr. Jana Maćkowiaka, wręczono
dyplomy za zaangażowanie w modernizację
ekspozycji, a o samolocie M-15 „Belphegor” – perełce szreniawskiej kolekcji – opowiedział Kazimierz Szaniawski z mieleckiego Stowarzyszenia
Promocji Lotnictwa PROMLOT. Była
też uroczysta kolacja i wspomnienia w hotelu Delicjusz, w którym zatrzymali się goście. Drugiego dnia
miłośnicy agrolotnictwa spotkali
się znów w muzeum, gdzie mieli
możliwość zobaczenia pozostałych zbiorów, a przy pysznych
wiktuałach i wspaniałej atmosferze ciekawym opowieściom
nie było końca, szczególnie weteranów latających jeszcze w latach 50.
fot. Przemysław Jankowski,
Lesław Karst
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Okres przedświąteczny obfituje w uroczyste spotkania opłatkowe, akcje charytatywne – to oficjalnie, a prywatnie – generalne
porządki i wielkie zakupy. Marszczą się politycy i artyści, że znowu będą musieli życzyć, choć sobie nie życzą. Jednak najbardziej
cierpią z tego powodu, że muszą odprasować uśmiechy i zadbać
o perswazyjność urody. Celebrytki i celebryci w ramach gruntownego sprzątania w szafach i zakamarkach odkryją zapomniane
części garderoby, czy nieużywany sprzęt sportowy. Wystarczy nagryzmolić podpis flamastrem i dać na charytatywną akcję. Niestety
moich śmieci nikt nie zechce. Zazdroszczę też sędziom z PKW, że
są szczęśliwi, bo nic nie muszą, a posłom, że się nie przemęczają,
bo ponoć słabo zarabiają.
W wielkich składach, zwanych hipermarketami, wielkie szaleństwo przedświątecznych promocji, pieniądze, których nie
mamy, wydajemy na rzeczy, których nie potrzebujemy. Medialni szamani, zwani też prezenterami, niczego nie kupują,
bo lansując marki, mundurki dostają od sponsorów. Mnie
ponoć sponsoruje ZUS, a wolałbym większą wierszówkę.
Jako publicysta życzyłbym sobie, aby Rodacy podnieśli swoją samoocenę, odzyskali poczucie wartości, a jednocześnie spojrzeli krytycznie na własne dokonania.
Pod koniec roku każdy robi bilans zysków
i strat. Pozwolę sobie więc na krótkie podsumowanie upływającego roku. Produkt
Krajowy Brutto rośnie, ale gdybyśmy
wzięli pod uwagę Produkt Narodowy Brutto to powodów do zadowolenia byłoby więcej. Wielu Polaków, pracując za granicą, wydaje
w kraju, co zauważyli angielscy
politycy i zapowiedzieli większą
dyscyplinę dla emigrantów. Nie
zauważają tego, że dzięki polskiej
przedsiębiorczości ich PKB też rośnie i wpływy z podatków. Może to
znikoma pociecha, ale nie tylko my
nie potrafimy sobie znaleźć miejsca
w Unii Europejskiej.
Niewątpliwym sukcesem jest objęcie
przez Donalda Tuska fotela przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. Jednak politycy
w tej ocenie są podzieleni, dla jednych to porażka,
bowiem ta potocznie zwana prezydenturą posada, to
sukces osobisty byłego premiera, a funkcja, jak każda prezydentura, bardziej tytularna, niż realna. Tak myślą ci, którzy traktują Unię
jak cytrynę do wyciśnięcia i gardłują, a co z tego, czy raczej ile,
będziemy mieli? Satysfakcja nie wystarczy, w końcu przeszliśmy
wiek dziecięcy i wchodzimy w dorosłość z naszą demokracją i zaczynamy być traktowani poważnie. Właśnie obchodziliśmy dwudziestopięciolecie pierwszych wolnych wyborów, ale i tym razem
radykałowie wsteczni będą dodawać przymiotnik „częściowo”, ale
rezultat jest całkowity, mamy demokrację.
Z ostatnich wyborów samorządowych nie byli zadowoleni liderzy PiS i SLD, zawiązali więc konfederację i ogłosili rokosz. Powodem miały być błędy w ich przeprowadzeniu. Tymczasem zawiódł „jedynie” system obliczania głosów w skali ogólnopolskiej.
Zdarza się to nie tylko nam, ale nasz duch sarmacki natychmiast
wyzwala anarchiczne skłonności. Niejeden postawiłby „veto”,
a wszyscy krzyczą, że państwo abdykowało. Zmieniły się w wielu miastach składy samorządów, niektórzy dostali wypowiedzenia. Obywatele uwierzyli, że każdy głos się liczy, szkoda tylko że
nie wszyscy.
Jak jesteśmy postrzegani w świecie? W ocenie zachodnich politologów i socjologów jesteśmy nacją gdzieś pośrodku, między
bałaganiarzami jak Włosi czy Grecy, w pracy zdyscyplinowani, bliżej Niemców, choć jak wszyscy Słowianie o anarchicznym temperamencie. Może życzyłbym sobie mniej sarmatyzmu, zapalczywości i bałaganiarstwa, a więcej systematyczności i rozumności
w działaniu. Od „zapracowanych” posłów produkujących dziesiątki
ustaw wolałbym refleksyjnych i skutecznych. To prawda, że miarą

demokracji są procedury, ale przejrzyste, logiczne i do zastosowania, a nie intencjonalne i ideologiczne.
Chcieliśmy wyeksportować nasze licencje na demokrację na
Ukrainę, ale Ukraina jeszcze nie była na to gotowa. Za to obudził
się imperialny potwór w Rosji. Można się było tego spodziewać,
jednak skutków, w postaci aneksji Krymu i sprowokowania wojny
domowej, nikt nie mógł przewidzieć. Stąd przestroga – suwerenność nie jest nikomu dana raz na zawsze.
Mam nadzieję, że w przyszłości polityczne potyczki będą
zajmować jedynie historyków, a kroniki odnotują niewątpliwe
sukcesy, jakie Polacy odnieśli w kończącym się roku. Kilka spektakularnych w medycynie, mimo mizerii w służbie zdrowia i niedoinwestowania nauki. Znakomicie radzą sobie twórcy wbrew
ministerialnym programom i narzekaniom. Mariusz Szczygieł
miał w tym roku siedemnaste wydanie swojej książki „Gottland”
w Czechach i jest tam najbardziej znanym pisarzem, piszącym
o tym kraju. Nasi pisarze są tłumaczeni na wiele języków, nie
tylko nobliści, a do najbardziej poczytnych należy Marek Krajewski. Przebojem na rynku gier wideo był „Wiedźmin” wedle
prozy Sapkowskiego. Włodzimierz Pawlik dostał nagrodę
Grammy za album „Night in Calisia”, co wbrew opiniom nie było przypadkiem. Muzyk od trzydziestu lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję
na międzynarodowej estradzie. W amerykańskiej Carnegie Hall odbył się niecodzienny
spektakl, wystawienie „Borysa Godunowa”
w międzynarodowej obsadzie, gdzie
gwiazdami byli Piotr Beczała i Mariusz
Kwiecień. Wydarzenie na DVD utrwaliła firma Deutsche Grammophon. Nikogo ze świata muzycznego już nie
dziwi, że w ECM Marek Wasilewski
wydaje kolejną płytę. W amerykańskiej antologii „Historia jazzu” znalazły się nagrania dwóch muzyków europejskich, jednym z nich jest Tomasz
Stańko. Agnieszka Holland niezmiennie
jest w gronie najbardziej cenionych reżyserów w Ameryce. Z konieczności wybrałem
trochę losowo kilka przykładów, ale lista byłaby znacznie dłuższa. O wielu sukcesach u nas się
nie mówi i to z różnych powodów, często z niewiedzy
krytyków i zawiści środowisk. Martwi mnie to, że film Pawlikowskiego „Ida” miał więcej widzów we Francji niż w Polsce. Nasza
pamięć dla wielu twórców jest mało łaskawa, jubileusz Andrzeja Panufnika huczniej obchodzono w Londynie niż w Warszawie.
Sejm uczcił minutą ciszy Stanisława Mikulskiego, a tymczasem
odejście Igora Mitoraja odnotowano lakonicznym komunikatem
prasowym, a on już za życia trafił do encyklopedii światowych
jako klasyk współczesnej sztuki. Pamięć rodaków jest niewdzięczna. Mnie najbardziej cieszą sukcesy indywidualne, wynikające z talentów, pracowitości i konsekwencji, ale w narodzie jest duch przekory. Największe nadzieje wiążemy w sporcie z piłką nożną i nie
potrafimy się cieszyć z mistrzostwa świata w piłce siatkowej, na
domiar złego, wrażenie popsuła korupcja działaczy sportowych
w tle. Trochę się pospieszył pan prezydent odznaczając ich orderami. Może lepiej nagradzać rzeczywiste sukcesy i osiągnięcia.
Jak wynika z badań socjologicznych zespołu profesora Czaplińskiego, osiemdziesiąt procent Polaków jest zadowolonych ze swojego życia, choć życie publiczne oceniają zdecydowanie gorzej.
W nowym roku czekają nas wybory do Sejmu i na kogo nie
zagłosujemy, to klasa polityczna nie zawiedzie, media nadal będą
sprzedawały nam strach, a wielkie korporacje znajdą kolejny patent na odchudzanie naszych portfeli dla naszego dobra, a własnego zysku. Mogę się nie martwić, tematów w nowym roku nie
zabraknie. Wyruszę więc jak Don Kichot na moją krucjatę w obronie rozumu, z nikłą nadzieją, bowiem choć wyciąłbym wiatraki, to
wiatr wieje nadal. Mimo wszystko jestem optymistą i lubię święta,
a najbardziej po nich święty spokój, przynajmniej do nowego roku,
czego i czytelnikom życzę.

Andrzej

Wilowski

Lubię
święta
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Wymiary: 75 x 55 cm
Technika: olej na drzewie

Jacek Lipowczan
www.jali-art.com
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