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Polskie Radio obchodzi w tym
roku 90-lecie działalności. Z tej
okazji zaczęło wydawać antologię Polska Nostalgia 75 +. Kolejne
albumy ukazywać się będą co
miesiąc i zawierać to, co w polskiej piosence było najwartościowsze i najciekawsze. To co
cieszyło się największą popularnością. Pierwszy krążek zatytułowany „Sentymentalne piosenki
do tańca dla dorosłych, którzy nie
wstydzą się, że je pamiętają” przynosi szesnaście utworów z przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku.
Znaleźć możemy tam pochodzący
z filmu „Pożegnania” wielki przebój Sławy Przybylskiej „Pamiętasz
była jesień”. Są przeboje tragicznie zmarłej Ludmiły Jakubczak
„Gdy mi ciebie zabraknie” oraz
„Szeptem”. Wreszcie słyszymy też Renę Rolską w piosence „Nie oczekuję dziś
nikogo”, do której muzykę napisał Derwid. Pod tym pseudonimem ukrywał
się pisząc piosenki sam Witold Lutosławski. Mocną stroną albumu jest towarzysząca mu książeczka, z której dowiemy się wiele na temat powstawania
poszczególnych utworów, sytuacji polskich twórców i tego dlaczego niektórzy z nich jak Adam Wiernik emigrowali za granicę.

UNIVERSAL MUSIC

DIANA KRALL
WALLFLOWER

Najnowsza płyta Diany Krall miała ukazać się we wrześniu ubiegłego
roku. Dostępna jest jednak dopiero teraz. Zawiera dwanaście wielkich przebojów w aranżacjach i interpretacji tej wielkiej artystki wokalistki, ale i zarazem pianistki pięciokrotnie nagradzanej nagrodą Grammy Award. To zbiór
piosenek pochodzących z okresu od końca lat sześćdziesiątych do czasów
współczesnych. Utworów, które inspirowały Dianę Krall w czasach jej młodości. Album, którego producentem jest nagrodzony 16 razy Grammy David
Foster, ukazuje nowe oblicza takich przebojów, jak pochodząca z repertuaru grupy The Eagles „Desperados”, wylansowana przez The Mamas and The
Papas piosenka „California Dreaming” czy „Sorry Seems To Be The Hardest
Words” Eltona Johna. Są tutaj również „Everybody’s Talking” Harry’ego Nilssona i specjalnie napisana na tę płytę przez Paula McCartneya kompozycja
„If I Take You Home Tonight”. Niezwykły talent Diany Krall sprawia, że jest ona
jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek
jazzowych, przekraczających granice stylistyczne
w muzyce. I z pewnością
właśnie dlatego w ciągu
minionych trzydziestu lat
sprzedała więcej płyt niż
jakakolwiek inna wokalistka jazzowa, zapewniając sobie wyjątkową pozycję wśród artystów swojej
generacji.
To, co czyni ten album
tak wyjątkowym, to sposób w jaki Diana Krall na
nowo odczytuje każdą
frazę i jak wkłada całą
swoją duszę i serce w każdą
sylabę, w każdy dźwięk. Po
prostu wystarczy włączyć
płytę, usiąść wygodnie
i posłuchać.

ELENI
40 PIOSENEK

Czas biegnie szybko i w tym roku mnie czterdzieści lat od debiutu
Eleni, jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek z greckimi korzeniami. Podwójny album zawiera nagrania jakie wcześniej mogliśmy znaleźć na trzech jej longplayach Polskich Nagrań – wydanej w roku 1980
płyty „Ty jak niebo, ja – jak obłok”, pochodzącego z roku 1983 krążka
„Morze snu” i wydanego w roku 1987
albumu „Miłość jak
wino”. Drugą płytę
wzbogaca pięć
nagrań zarejestrowanych przez firmę
Hellenic. A przypomnijmy, że pierwsza
z wymienionych płyt
zawierała m.in. takie
przeboje jak „Ty – jak
niebo, ja jak obłok”,
„Po słonecznej stronie życia” i „Chcę
kochać”. Spośród
piosenek zawartych
na drugim albumie
wielkimi przebojami
stały się m.in. „Ballado hej” i „Pewnie
nie uwierzysz mi”.
Trzecia płyta oprócz
tytułowego hitu „Miłość jak wino” zawierała m.in. piosenkę „Uśmiech
to lekarstwo”. Spośród późniejszych piosenek tu zawartych wymieńmy
m.in. „Nic miłości nie pokona” i tytułowy utwor z płyty „Coś z Odysa”. Warto
posłuchać i powspominać.

NIEMEN

W przypadku „Czerwonego” albumu Czesława Niemena nie ma przesady, że to wydawnictwo o historycznym znaczeniu na rodzimym rynku
muzycznym. Było bowiem pierwszym w Polsce podwójnym albumem
wykonawcy z kręgu muzyki rozrywkowej. Obok kompozycji Niemena do
tekstów Cypriana Kamila Norwida, jak wielki przebój tamtego czasu „Italiam, Italiam” zawierał rozbudowaną
jazzrockową suitę
„Człowiek jam niewdzięczny ” nie
tylko z muzyką, ale
i tekstem Niemena.
Wielkim ponadczasowym przebojem, który znalazł
różnych wykonawców była piosenka
Zbigniewa Namysłowskiego do tekstu Ryszarda Marka
Grońskiego „Sprzedaj mnie wiatrowi”.
Sporą popularność
zdobyły „Chwila
ciszy” oraz, co jest
rzadkością w Polsce, instrumentalny przebój Jacka Mikuły „Enigmatyczne impresje”. Teraz
„Czerwony” album ukazał się w zremasterowanej antologii nagrań Niemena wydawanej przez Polskie Nagrania. Warto posłuchać tych nagrań
sprzed lat, które swoją rynkową premierę miały w marcu 1971 roku. To
po prostu powiew historii.
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Jan Przybyłek

Druga batalia wokół
węgla brunatnego

Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku rozegrało się pierwsze starcie wokół planów ewentualnej
budowy nowego zagłębia górniczo-energetycznego w Wielkopolsce na bazie odkrywkowej eksploatacji bogatych złóż węgla brunatnego w Rowie Poznańskim. W tamtym okresie zakładano również
możliwość eksploatacji złoża, w którego zasięgu znajduje się Wielkopolski Park Narodowy.
30 stycznia w Małej Auli Collegium Minus Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce konferencja pod tytułem: „Węgiel brunatny w południowo-zachodniej Wielkopolsce.
Rozpoznanie i diagnoza skutków eksploatacji odkrywkowej”, którą wspólnie zorganizowali: Instytut Geologii UAM, Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna i Stowarzyszenie Przedsiębiorczość
dla Ekologii. To połączenie wysiłków specjalistycznej jednostki
naukowej uniwersytetu z dwoma stowarzyszeniami o charakterze społecznym w odniesieniu ogólnopolskim i regionalnym
przy równoczesnym aktywnym udziale Wielkopolskiego Biura
Planowania Przestrzennego w Poznaniu wyniknęło z obywatelskiej odpowiedzialności za przekaz społeczeństwu Wielkopolski
obiektywnej informacji naukowej o geologii złóż węgla brunatnego w środkowej i południowo-zachodniej części regionu, warunkach hydrograficznych i hydrogeologicznych, analizie zagrożeń wynikających z ewentualnej eksploatacji odkrywkowej złóż
węglowych.
Czynnikiem przyspieszającym wspólne działania była decyzja
Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 roku zatwierdzająca
na wniosek PAK Górnictwo Sp. z o.o. dokumentację geologiczną
złoża węgla brunatnego „Oczkowice” zlokalizowanego na terenie gmin Miejska Górka w powiecie rawickim i Krobia w powiecie
gostyńskim. Zawiera ona ustalenie geologicznych zasobów węgla brunatnego w złożu w ilości bilansowej w kat. C1 – 531 274
tys. ton, w kat. C2 – 465 024 tys. ton surowca. Powyższa decyzja
otwiera możliwości projektowania i realizacji w określonym trybie
prawnym wielkoprzestrzennej i głębokiej odkrywki węglowej na
obszarze o najwyższym w Polsce poziomie kultury i wydajności
upraw rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego i jednocześnie
o bardzo niekorzystnym bilansie wodnym z dodatkowym groźnym zjawiskiem napływu wód zasolonych z wgłębnych poziomów
wodonośnych.
Na podstawową treść konferencji złożyły się następujące
referaty:
–– O warunkach występowania złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce (prof. dr hab. Marek Widera),
–– Warunki hydrogeologiczne – występowanie i geneza wód zabarwionych i zasolenia w utworach miocenu w środkowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce (prof. zw. dr hab. Józef Górski, dr Marcin Siepak),
–– Prognozy rozwoju lejów depresji w kolejnych planach odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego ze złóż w południowo-zachodniej Wielkopolsce i ich skutki (prof. zw. dr hab. Jan Przybyłek, prof. zw. dr hab. Alfred Kaniecki),
–– Wpływ ochrony i potencjalnej eksploatacji złóż węgla brunatnego na rozwój przestrzenny południowo-zachodniej Wielkopolski – informacja o opracowaniu WBPP (dyrektor Marek Bryl),
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–– Zasady zrównoważonego rozwoju a potencjalna eksploatacja
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce (prof. dr hab. Waldemar Ratajczak, prof.
dr hab. Marek Szewczyk),
–– Metodyka wyceny wartości ekonomicznej walorów i zasobów
przyrodniczych na terenach przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację zasobów geologicznych (prof. dr hab. Arnold Bernaciak).
Na obszarze środkowej i południowej Wielkopolski występują
liczne złoża węgla brunatnego. Największe z nich są ukryte na dużej głębokości, bo ponad 200 m pod poziomem terenu, w obrębie
rowów tektonicznych, czyli wąskich zapadlisk w starszym podłożu
geologicznym. Biegną one od stolicy Wielkopolski do Starej Krobi
na południe od Gostynia. Największymi w tej pasmowej strukturze
geologicznej są złoża: Mosina, Czempiń, Krzywiń, Gostyń o udokumentowanych zasobach bilansowych w łącznej ilości 5,7 miliarda ton. Złożami o dużej zasobności z pokładami węgla na nieco
mniejszej głębokości, bo od 110 do 140 m pod poziomem terenu,
są ostatnio udokumentowane złoża „Poniec-Krobia” oraz „Oczkowice” o zasobach sięgających 1 miliarda ton.
Pierwsza batalia wokół planów ewentualnej budowy nowego zagłębia górniczo-energetycznego w Wielkopolsce na bazie

odkrywkowej eksploatacji bogatych złóż węgla brunatnego w rowie tektonicznym Poznań-Gostyń (Rów Poznański) rozegrała się
na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. W tamtym okresie zakładano również możliwość eksploatacji złoża Mosina, w którego
zasięgu znajduje się Wielkopolski Park Narodowy.
W latach 80. XX wieku wykonana została interdyscyplinarna
ekspertyza pt. „Skutki przyrodnicze, społeczne i gospodarcze eksploatacji poznańskich złóż węgla brunatnego” sporządzona przez
naukowców skupionych wokół oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu. Celem tej ekspertyzy była ocena katastrofalnych skutków eksploatacji tych złóż dla środowiska, gospodarki i ludności,
w tym także w wymiarze finansowym. Ekspertyza okazała się bardzo pomocna w ocenie korzyści i strat, jakie mogą wystąpić podczas zagospodarowania innych złóż węgla brunatnego w tej części
Wielkopolski. W ocenie skutków wyróżniono: zaburzenia warunków wodnych (powierzchniowych i podziemnych), zmiany w gospodarce rolnej (zarówno straty w produkcji, ale również skutki
społeczne), koszty likwidacji obiektów przemysłowych, mieszkalnych i kulturalnych, koszty likwidacji i odbudowy infrastruktury
technicznej i społecznej. Produktem finalnym ekspertyzy była prognoza finansowa strat społecznych i gospodarczych. Ostatecznie
stwierdzono, że straty wynikające z budowy kopalni odkrywkowej
w tym rejonie znacznie przewyższą korzyści wynikające z podjęcia eksploatacji złóż Rowu Poznańskiego. Wynikiem opracowanej
kompleksowej ekspertyzy były uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie (17.02.1981 r.) i Poznaniu (27.02.1981 r.), które zobowiązały wojewodów, aby wystąpili do Prezydium Rządu
o wstrzymanie projektowanej eksploatacji złóż węgla brunatnego
zalegającego w Rowie Poznańskim. Z kolei Polska Akademia Nauk,
Oddział w Poznaniu, 2 czerwca 1981 roku przesłała do Sejmu PRL
rezolucję wzywającą do zaniechania eksploatacji węgla zalegającego w Rowie Poznańskim.
Po wielu dalszych działaniach administracji lokalnej i grup naukowców skupionych wokół Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertyzach złoże Mosina z blisko 2 miliardami
ton zasobów węgla brunatnego zostało definitywnie wykreślone
z rejestru złóż możliwych do eksploatacji z uwagi na częściowe położenie w przyrodniczym obszarze chronionym, jakim jest Wielkopolski Park Narodowy.
Wydawałoby się więc, że po tak jednoznacznie stwierdzonej
bezzasadności, a wręcz szkodliwości projektowanych wówczas inwestycji górniczych w środkowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce w ówczesnych warunkach ustrojowych, które przecież
nie sprzyjały rozwiązaniom proekologicznym i przy gospodarce
podległej wyłącznie dyktatowi państwa, sprawa powrotu do zamiarów eksploatacji złóż węgla brunatnego w tym regionie o wysoko towarowym rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych nie
będzie miała miejsca.
Niestety na przekór tej oczywistości sprawa eksploatacji węgla
brunatnego w opisywanym regionie powróciła z całą mocą z chwilą,
gdy Minister Środowiska decyzją z dnia 11 maja 2011 roku udzielił
Spółce PAK Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Poniec-Krobia” i „Oczkowice” na obszarze o powierzchni 119,16 km obejmującym tereny miast i gmin: Miejska Górka i Krobia. Przedstawiona
na wstępie kolejna decyzja Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia
2014 roku o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej, sporządzonej z wyników poszukiwania i rozpoznania geologicznego, stanowi
o otwarciu drogi do działań zmierzających do podjęcia budowy kopalni i wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową na tak
rozległym obszarze, jaki stanowi dokumentowane złoże.
Jak wynika z komunikatów PAK Górnictwo Sp. z o.o., w oparciu o zatwierdzoną zaktualizowaną dokumentację geologiczną zostaną opracowane w najbliższym czasie założenia

techniczno-ekonomiczne na potrzeby wykonania analiz opłacalności eksploatacji złoża „Oczkowice”. W zależności od wyników
tych prac, zostanie podjęta decyzja w sprawie złożenia wniosku
do Ministerstwa Środowiska o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża oraz w sprawie rozwoju nowych aktywów
wytwórczych w jego sąsiedztwie.
Obecna sytuacja jest więc niezwykle niepokojąca, ponieważ
działaniom Spółki PAK Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie
przeciwstawia się jedynie społeczność lokalna w pełni świadoma katastrofalnych zagrożeń dla swojego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz materialnego. Ludność w zagrożonym terenie ma
bowiem pełną świadomość, że ta część regionu, którą zamieszkuje,
jest obszarem niezwykle cennym nie tylko dla samej Wielkopolski,
ale i dla kraju ze względu na historycznie ukształtowaną wysoką
kulturę rolną, ponadprzeciętną produkcję rolniczą oraz dobre klasy
gleb, a także wyjątkową specyfikę kulturową tego miejsca. Istnieje
uzasadniona obawa, że w wyniku decyzji o budowie wielkoprzestrzennej kopalni nastąpi bezpowrotna utrata walorów przestrzeni,
co oznaczać będzie trwałe strukturalne przeobrażenie tak cennej,
rolniczej przestrzeni produkcyjnej zachodniej Polski. Eksploatacja
węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce jest już
obecnie i będzie w najbliższej przyszłości przyczyną gwałtownych
konfliktów społecznych, przestrzennych, środowiskowych i gospodarczych. Dlatego tak ważnym wydarzeniem była zorganizowana
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja
informacyjno-diagnostyczna. W trakcie jej trwania, przy bardzo
licznym udziale obywateli z różnych środowisk, przedstawiono
w pierwszej jej części blok trzech referatów obejmujących kolejno:
– problemy związane z geologią złóż węgla brunatnego,
– warunki hydrogeologiczne w nawiązaniu do zagrożeń wynikających z występowania i genezy wód zabarwionych oraz zasolenia wód podziemnych w utworach towarzyszących pokładom węgla oraz w jego starszym podłożu (wysoka mineralizacja
chlorkowa),
– zdefiniowanie pojęcia leja depresji przy odwadnianiu kopalń odkrywkowych i zasygnalizowanie jego rozmiarów sięgających przy głębokich odwodnieniach na odległość kilkunastu kilometrów w sensie osuszenia osadów nadległych i gleb (skutki dla
rolnictwa, zaopatrzenia w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze, budownictwa hydrotechnicznego i ogólnego) i na odległość
kilkudziesięciu kilometrów w poziomach wód naporowych (subartezyjskich), w których zaznaczy się znaczny spadek ciśnienia, skutkujący ascenzją zasolonych i zabarwionych wód do płytszych systemów wodonośnych,
– charakterystyki wododziałowej sieci hydrograficznej i ubóstwa zasobów wodnych w odniesieniu zarówno do wód powierzchniowych jak i podziemnych, w tym braku jakichkolwiek
zasobów wód chłodniczych w zbiornikach naturalnych w przypadku budowy konwencjonalnych elektrowni.
Niezwykle ważnym wydarzeniem było wystąpienie dyrektora
Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, podczas którego przedstawił założenia i wyniki ekspertyzy pt.: „Wpływ ochrony
i potencjalnej eksploatacji złóż węgla brunatnego Czempiń, Krzywiń, Gostyń, Poniec-Krobia i Oczkowice na rozwój przestrzenny
południowo-zachodniej Wielkopolski”. To opracowanie stanowi
kompendium szczegółowych danych dla jedenastu gmin, które
mogą być zagrożone wpływem eksploatacji górniczej w paśmie
występowania tych złóż. Informacja została przedstawiona w czterech wymiarach: środowiskowym, przestrzennym, gospodarczym
i społecznym.
W drugiej części konferencji zostały zaprezentowane referaty
dotyczące metodyki egzekwowania zasad zrównoważonego rozwoju w stosunku do groźby potencjalnej eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce.
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Ponadto omówiono metodykę wyceny
wartości ekonomicznej walorów i zasobów przyrodniczych w związku z zamierzoną eksploatacją powierzchniową zasobów geologicznych.
Po wygłoszeniu wszystkich referatów
odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem
naukowców, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej a także licznie zebranych przedstawicieli społeczności ze stowarzyszeń
południowo-zachodniej Wielkopolski,
która to dyskusja wymaga odrębnego
stenogramowego opisu ze względu na
wagę rozważanych zagadnień i zagrożeń.
Generalne wnioski, które rysują się
z diagnozy przedstawionej na konferencji, są następujące:
– Złoża węgla brunatnego w środkowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce występują w warunkach skomplikowanej budowy geologicznej (liczne
uskoki tektoniczne o dużych zrzutach,
głębokie rowy tektoniczne, skomplikowany układ osadów czwartorzędowych).
– Układ krążenia wód podziemnych
w utworach czwartorzędowych jest
podporządkowany złożonej strukturze
pasmowych zbiorników wód podziemnych w postaci wąskich dolin kopalnych
odkrywanych przy poszukiwaniu źródeł
zaopatrzenia w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze, które w warunkach
eksploatacji odkrywkowej zostaną całkowicie zniszczone.
– Wody podziemne w poziomach
wgłębnych są zasolone i w przypadku
odwodnienia odkrywek nastąpi wzmożona ascenzja wód słonych z podłoża
mezozoicznego do płytszych systemów
wodonośnych i systemu odwadniania
głębokiej odkrywki w warunkach wielkopromiennego zasięgu leja depresji
kopalni.
– Ramowa Dyrektywa Wodna UE
(motto przewodnie Konferencji brzmiało:
„woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione,
bronione i traktowane jako takie...”) stanowi podstawowe narzędzie do wykluczenia omówionych terenów Wielkopolski z planów odkrywkowej eksploatacji
węgla brunatnego dla ochrony ich bilansu wodnego a także utrzymania w wysokiej kulturze rolnej z zachowaniem więzi
społecznych na dotychczasowym harmonijnym poziomie.
Autor jest prof. zw. dr hab. na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w Instytucie Geologii w
Zakładzie Hydrogeologii i Ochrony Wód
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Komentarz Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego ws. potencjalnej eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej
Wielkopolsce:
Rada Powiatu Gostyńskiego wraz z gminnymi samorządami wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec podejmowania jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do eksploatacji złóż węgla brunatnego znajdujących się na terenie powiatu
gostyńskiego. Jednocześnie jesteśmy przeciwni wpisaniu tych złóż do wykazu złóż
o znaczeniu strategicznym, co przyczyni się do zablokowania możliwości racjonalnego i zrównoważonego wykorzystywania terenu w zakresie produkcji rolnej, prowadzenia działalności gospodarczej czy budownictwa mieszkaniowego.
Miejsce, w którym planowana jest budowa kopalni węgla brunatnego, znajduje
się w regionie rolniczym, gdzie obok walorów przestrzeni produkcyjnej olbrzymie
znaczenie ma tradycja dobrego gospodarowania i wysoka kultura rolna. Jest to obszar bez wątpienia będący liderem w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości
w skali kraju. Gospodarstwa rolne prowadzą tutaj produkcję na najwyższym poziomie, dlatego perspektywa zniszczenia tego, co budowały pokolenia, powoduje
tak wielki sprzeciw i niepokój mieszkających tu ludzi i gospodarzy. Ochrona gleb
i gospodarki rolnej i wodnej jest dla nas zadaniem priorytetowym.
Negatywny głos naukowców i ekspertów, który silnie zabrzmiał podczas ostatniej konferencji naukowej w Poznaniu w kwestii budowy odkrywki na naszym rolniczym terenie, jest kolejnym sygnałem dla decydentów, aby wykluczyć omawiane
tereny z planów eksploatacji węgla brunatnego.
Władze powiatu zwróciły się z wnioskiem o wsparcie głosu mieszkańców oraz
samorządowców i podjęcie działań przez samorząd województwa wielkopolskiego w celu powstrzymania budowy kopalni na tym obszarze.

fot. Stowarzyszenie „Nasz Dom”

Oświadczenie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia br.:
Nie było i nie ma z naszej strony zgody na budowę kopalni na obszarze gminy
Miejska Górka.
Gmina Miejska Górka w ostatnich latach jest miejscem dynamicznego rozwoju.
Z powodu sprzyjających warunków od wielu pokoleń podstawą działalności gospodarczej tej części Wielkopolski jest rolnictwo, utrzymane w wysokiej kulturze, a także
usługodawcy i przedsiębiorcy, w dużej mierze funkcjonujący w jego otoczeniu.
Dlatego z zaniepokojeniem śledzimy podejmowane przez Ministerstwo Środowiska działania, które budzą zaniepokojenie mieszkańców obawiających się powstania
kopalni węgla brunatnego na terenie gmin Miejska Górka i Krobia.
Wyrażamy zdecydowany sprzeciw dla działań niezgodnych z interesem społecznym i szkodliwych dla środowiska naturalnego i gospodarczego.
Ponadto informujemy, że samorząd gminy podjął już decyzję o realizacji przedsięwzięcia polegającego na pozyskiwaniu energii z siłowni wiatrowych, co potwierdzają uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
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Hammond B3
w roli głównej i nie
tylko w Blue Note!

Chociaż kalendarz uparcie pokazuje
zimę, to w poznańskim klubie Blue Note
panuje już zdecydowanie gorąca koncertowa atmosfera. Wszystko za sprawą występujących tam w najbliższym czasie
artystów. Już 6 lutego, na specjalnym koncercie poświęconym pamięci przedwcześnie zmarłego wybitnego gitarzysty Jarka
Śmietany, usłyszymy przyjaciół wspólnie
grających jego kompozycje: Wojciecha Karolaka (organy Hammonda), Piotra Barona
(saksofony), Marka Napiórkowskiego (gitara), Antoniego Dębskiego (gitara basowa)
i Adama Czerwińskiego (perkusja).
Zaledwie tydzień później – 13 lutego –
klub świętować będzie swoje 17 urodziny.
Z tej okazji wystąpi jeden z najciekawszych
hammondzistów na świecie – Amerykanin
Brian Charette ze swoim trio. Charette jest
nie tylko wybitnym muzykiem, ale także
ogromnym znawcą i pasjonatem Hammonda B3 – dla zaczynających przygodę
z tym kultowym instrumentem publikuje
porady, artykuły oraz książki o sposobie
gry. Po raz kolejny głosami członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków

Jazzowych Brian Charette został wybrany
najlepszym na świecie hammondzistą
młodego pokolenia
(„DownBeat” 2014).
Koncert ten zapoczątkuje jednocześnie hammondowe granie w Blue Note w 2015 roku. 27 lutego na
klubowej scenie spotka się trzech świetnych muzyków: gitarzysta Ulf Wakenius,
hammondzista Leonardo Corradi i perkusista Tony Match, by przenieść nas w magiczny świat twórczości legendy jazzowej
gitary Wesa Montgomery’ego. Natomiast
14 marca gościć będziemy formację Soul
Jazz Factor. Pod tą nazwą ukrywają się rewelacyjni instrumentaliści: Jeremy Pelt –
trąbka, Vincent Herring – saksofony, John
Aman – gitara, Jared Gold – Hammond B3
i Joris Dudli – perkusja. Przedstawią fascynujący i zapierający dech w piersiach mariaż funky i soulu.
Klub nie zapomina także o prezentacji młodych jazzmanów. 7 marca wystąpi
Artur Tuźnik Trio. Grupa prezentuje autorskie kompozycje lidera o oryginalnym
brzmieniu zainspirowanym skandynawskim free jazzem i osadzone w energetycznej konwencji jazzu modalnego. Razem
z liderem – pianistą wystąpią Max Mucha
(kontrabas) i Ivars Arutyunyan (perkusja).
Jak zawsze Blue Note nie zapomina
także o miłośnikach
innych muzycznych
gatunków. 10 lutego prawdziwa uczta
czeka fanów bluesa.
Tego dnia wystąpi
bowiem ze swoim
zespołem amerykański gitarzysta Carvin Jones, określany przez zachodnią
fachową prasę mianem „najlepszego

bluesowego gitarzysty na świecie”. Z kolei Samokhin Band to energetyczna mieszanka jazzu, funky, ska, rock and rolla oraz
wschodniego folku, wzmocniona mocnym,
rockowym brzmieniem. Samokhin Band
porwą klubową publiczność 20 lutego.
A już dzień później kolejna zmiana klimatów muzycznych. Za sprawą Reya Ceballo
i jego dziewięcioosobowej orkiestry Tripulacion Cubana przeniesiemy się w świat
latynoskich przebojów granych w zupełnie nowych aranżacjach.
To oczywiście nie wszystkie muzyczne
propozycje klubu Blue Note na nadchodzące dni. Zawsze aktualny program znaleźć można na bluenote.poznan.pl oraz na
Facebook.com/BlueNotePoznan.
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Nie klasyk

Andrzej Wilowski

„Pan do mnie, czy do
zaproponowali w ramach wiStaszka?” – zapytała mama
zyty spotkanie z BarańczaStanisława Barańczaka, kiedy
kiem. Białoszewski wymawiał
stanąłem w drzwiach mieszsię jak mógł, tłumacząc, że na
kania przy ulicy Kościuszki
pewno w jego mieszkaniu
z niepewną miną. Pani Bajest podsłuch, co nie będzie
rańczakowa, profesor stomasprzyjało swobodnej i szczetologii i chirurgii szczękowej,
rej rozmowie. Prawdopodobleczyła zęby wielu poloninie bał się fotela badacza.
stom. Na fotelu dentystyczRelegowany po marcu
nym nie byliśmy tak dzielni,
1968 roku z Warszawskiego
jak w opozycji. Usiłowałem
Uniwersytetu Adam Michnik
sobie wyobrazić, jak wypo trzech latach wznowi stuglądałaby wizyta oficera SB,
dia jako ekstern na Wydziagdyby przyszedł nie w celu
le Historycznym UAM. Byprzeprowadzenia rewizji, ale
wając w Poznaniu, usłyszał
z obolałą szczęką i czy w ogóo głośnym spektaklu stule zostałby przyjęty, a jeśli tak, to czy pro- denckiego Teatru Ósmego Dnia „Jednym
cedury stomatologiczne pani profesor tchem”. Początkowo spektakl miał mieć typrzeprowadzałaby bez znieczulenia. Jed- tuł „Krwiodawcy”. W warstwie literackiej był
no jest pewne, bałby się tak samo, jak każ- kolażem tekstów gazetowych. W tej werdy pacjent. Stanisław przyjmował wszyst- sji został zdjęty przez cenzurę, wtedy Lech
kich gości. Niektórych wizyt nie dało się Raczak wpadł na pomysł, aby osiągnąć
uniknąć – tych Służb Bezpieczeństwa, ale podobny efekt używając wierszy Stanisłana szczęście nie było ich zbyt wiele. Kiedy wa Barańczaka z debiutanckiego tomiku
Stanisław podpisał proklamację KOR (Ko- „Jednym tchem”. Rezultat był zdecydowamitet Obrony Robotników) przychodzili do nie lepszy od pierwszej wersji. W miejsce
niego nie tylko poloniści, koledzy po pió- doraźnej publicystyki, pojawił się protest
rze, ale i różni ludzie ze swoimi problema- przeciw zniewoleniu przez totalitarny sysmi, oczekując pomocy KOR-u, jakiejś inter- tem. Zamiast prasowego cytatu, poetycka
wencji, a najczęściej zwyczajnie chcieli, aby metafora w połączeniu z symboliką punktu
ktoś ich wysłuchał.
krwiodawstwa. Cenzor nie miał się do czeTo ta niezwykła umiejętność słuchania go przyczepić, ale spektakl stał się w pewbyła pierwszą rzeczą, jaką odkryłem u Sta- nym sensie manifestem pokolenia, choć
nisława. Zastanawiałem się, jak znajduje grany krótko, pozostał legendą.
czas na te niekończące się wizyty, aktywKiedy w 1976 roku powstawał KOR,
ność społeczną, literacką i naukową. Wśród większość sygnatariuszy była z Warszawy.
bywalców mieszkania przy Kościuszki był Adam Michnik nie miał wątpliwości, że do
jego student Jerzy Kandziora. Po latach tego grona powinien dołączyć Stanisław
Jurek, profesor IBL (Instytut Badań Lite- Barańczak. Przyjechał do Poznania i narackich) napisze swoją pracę habilitacyjną mówił go bez większych trudności. Wówo języku poetyckim Stanisława Barańczaka. czas Barańczak był jeszcze członkiem PZPR.
Nie dowiemy się już, jak mogłaby wygląNiejakim świadectwem naiwności
dać ich rozmowa o tej książce.
mógł być proces jaki wytoczono BarańMłody poznański naukowiec, Stanisław czakowi pod zarzutem próby wręczenia
Barańczak stał się sensacją w środowisku łapówki urzędnikowi państwowemu. Kiepolonistycznym po opublikowaniu pracy dy starał się o pozwolenie na zakup pewnej
doktorskiej o języku poetyckim Mirona Bia- nieruchomości, wszystko zależało od przyłoszewskiego. W latach siedemdziesiątych chylności naczelnika gminy. Ten widząc, że
na zaproszenie Towarzystwa Literackiego ma do czynienia z polonistą, wspomniał
im. Adama Mickiewicza przyjechał na wie- o kłopotach finansowych biblioteki gminczór autorski do Poznania. Gospodarze nej. Barańczak bez zastanowienia wyjął
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portfel i pieniądze jakie miał przy sobie położył na biurku urzędnika, oświadczając, że
to datek na rzecz biblioteki. Proces był farsą z wymiaru sprawiedliwości. Wiem o tym
z relacji Marii Blimel. Na salę sądową nie
wpuszczono sygnatariuszy SKS (Studenckiego Komitetu Solidarności), ale koleżanka jako aktywistka ZSP miała glejt i mogła
wejść na salę sądową.
Oczywiście wszystko okazało się zwykłą
prowokacją, ale władze uczelni skwapliwie
wykorzystały to jako pretekst do wyrzucenia Barańczaka z pracy. Rozpoczęliśmy akcję
protestacyjną i zebraliśmy kilkaset podpisów pod petycją wzywającą władze uczelni do przywrócenia Barańczaka jako nauczyciela akademickiego. Pracy naukowej
i translatorskiej nikt nie mógł mu zakazać.
Przynajmniej my byliśmy o tym przekonani.
Pod egidą „Koła Naukowego Polonistów” rozpisaliśmy wewnętrzny konkurs
wśród studentów na recenzję tomiku „Ja
wiem, że to niesłuszne”. Ponieważ tomik
ukazał się w oficynie emigracyjnej i nie był
dostępny w kraju, przepisaliśmy na maszynie kilkanaście egzemplarzy dla chętnych.
Sam tomik był już dla uczestników wystarczającą nagrodą. Wiersze odwoływały
się do konwencji piosenki. Dało się to zaśpiewać. Udowodniła to Małgorzata Bratek
układając do nich nutki. Małgorzata wtedy była gwiazdą piosenki studenckiej i występowała z tym programem, mimo zapisu
na nazwisko autora wierszy, w studenckich
klubach i osiedlowych domach kultury. Do
swojego repertuaru włączył też wiersze Barańczaka Jan Kelus, legendarny bard opozycji. W 2012 roku wiersze z tomu „Widokówka z tego świata” przerobi na piosenki
Jerzy Satanowski i wystawi spektakl piosenki aktorskiej na deskach poznańskiego
Teatru Nowego.
Poeta wykazywał umiarkowany entuzjazm dla poezji śpiewanej. Prawdopodobnie dlatego, że sam był muzykalny. W młodości uczył się gry na fortepianie. Ten słuch
muzyczny miał też ogromny wpływ na pracę translatorską.
Wydawnictwo Literackie w dwujęzycznej serii wydało tom wierszy Dylana
Thomasa w przekładach Barańczaka. Tłumacz przygotował kolejny tom do tej serii

e. e. cummingsa. Zapis cenzorski wstrzymał druk. Jarek Jedliński i Włodek Karpiński postanowili go wydać w „drugim obiegu”. Ten tom zainaugurował działalność
„Witrynki Literatów i Krytyków”. W tej samej oficynie zostanie też wydana „Antologia XVII-wiecznej angielskiej poezji metafizycznej”, w formie teczki z powielonym
kilkusetstronicowym maszynopisem.
Była jesień, daty nie pamiętam, ale liczę na pamięć historyków z IPN-u. W strugach deszczu, po kostki w błocie przedzieraliśmy się późną nocą na osiedle Kopernika.
Z Januszem Zemerem przywieźliśmy partię
bibuły z NOWej. Mirek Chojecki wyznaczył
nam misję specjalną – mieliśmy Barańczakowi dostarczyć pierwsze egzemplarze
zbioru wierszy Josifa Brodskiego. Dzwonek
do drzwi. Otworzyła Anna, żona Stanisława.
Musieliśmy wyglądać żałośnie, ale nie usłyszeliśmy wyrzutów. Stanisław przyjął nas
w piżamie. Obejrzał książki, ale nie był zachwycony marnej jakości powielaczowym
drukiem. Wyjaśniliśmy, że najważniejsze
jest to, że nakład spory i to pierwszy tom
poetycki na wydanie którego zdecydowała
się NOWA. Myślę, że dał się przekonać. Kilka dni później w użyczonym mieszkaniu
przy ulicy Swobody odbył się wieczór autorski tłumacza. W ubiegłym roku spotkałem chłopaka, który był na tym wieczorku;
dziś jest jednym z prorektorów Uniwersytetu Ekonomicznego.
W latach osiemdziesiątych, jako profesor Harvardu uprzystępnił amerykańskim
studentom i czytelnikom twórczość Wisławy Szymborskiej, tłumacząc jej wiersze na
angielski. Miał szczęśliwą rękę Stanisław
Barańczak do noblistów.
Pewnego dnia badacz literatury i literat Edward Balcerzan zapytał akademika
i poetę Stanisława Barańczaka: „Jak to jest
u was z tą przerzutnią? Chyba jej nadużywacie”. Zasadniczy badacze literatury długo analizowali i porównywali, aż wreszcie
zaklasyfikowali do „poetyckiej nowej fali”.
Samo określenie „nowa fala” mi raczej kojarzy się z „nowomową”. Wymyślono taki termin dla tego szczególnego rodzaju liryki
obywatelskiej, charakteryzującej się demaskowaniem i wykpiwaniem języka gazetowego, perswazji i propagandy.

Dla studentów starszych lat był przewidziany wykład poświęcony językowi
gazet i literatury popularnej. Badanie retoryki i poetyki partyjnej prasy i milicyjnej powieści mogło zakrawać na rodzaj
filologicznej perwersji. Stanisław demaskował język propagandy z chirurgiczną
precyzją publicystyczną ironią. Nadobowiązkowo przychodzili na te wykłady
studenci wszystkich lat. Po relegowaniu wykładowcy z uczelni przenieśli się
do prywatnych mieszkań, organizowane w ramach TKN (Towarzystwa Kursów
Naukowych) zwanego też „latającym
uniwersytetem”.

Powstanie „Solidarności” umożliwiło
powrót na uczelnię, ale odbył się tylko jeden wykład, pożegnalny w 1981 roku. Na
Barańczaka czekała katedra na Harvardzie.
Wybrał wolność, ale za oceanem uwięziła go nieubłagalnie postępująca choroba
Parkinsona.
Kiedy umiera poeta o tak imponującym dorobku, staje się klasykiem. W mojej
pamięci utrwalił się obraz nie klasyka, kandydata na pomniki, ale wrażliwego, brodatego intelektualisty w jeansach i swetrze,
człowieka wielu talentów i pasji, pełnego
sprzeczności, mistrza i starszego kolegi.
fot. Wojciech Wołyński
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O pewnym „za”
ale i „przeciw”
z duchem w tle
Z Jerzym Lechnerowskim, burmistrzem Kórnika,
rozmawia Mariola Zdancewicz

Przez pewien czas nie byłam w Kórniku. Wjeżdżając zachwyca widok na pięknie odrestaurowany ratusz wraz z rynkiem.
Miasto bardzo się zeuropeizowało. Nasuwa się naturalne pytanie, dlaczego nie widać panoramy zamku?
Nie wiem, czy się zeuropeizowało; tak zawsze było! Kiedyś dbano, by piękne miejsca czy zabytki były odpowiednio wyeksponowane. To co stoi na drodze pięknej panoramie, ale co nie mniej
ważne bezpiecznemu przejściu do zamku dla dziesiątków tysięcy
turystów corocznie go zwiedzających, to budynek przy ulicy Zamkowej, którego właścicielem jest Polska Akademia Nauk. Chcieliśmy go odrestaurować w taki sposób, by przez środek poprowadzić przejście dla pieszych, pozostawiając strukturę budynku.
Moim zdaniem to dobra propozycja. Była też opcja rozebrania go;
wtedy właśnie otworzyłby się piękny widok z rynku na zamek. Proponowaliśmy również kupno tego budynku, który sam w sobie
nie jest zabytkiem, natomiast jest częścią układu urbanistycznego
rynku, wpisanego do rejestru zabytków. Jednak PAN nie wyraża
na to zgody. Uważam, że stan istniejący jest niemożliwy do utrzymania, biorąc pod uwagę wąskie chodniki po obu stronach ulicy.
Chodzi też o planowany odcinek drogi, który miałby połączyć ulicę
Średzką z Zamkową, zmniejszając w ten sposób ruch samochodów
przed Kolegiatą Kórnicką. Ostatnio powstała wokół tego ogólnopolska, niezrozumiała wrzawa medialna z hasłami typu „Autostrada przez Wawel”. Takie hasła wprowadzają ludzi w błąd, ponieważ
proponowana droga przebiegałaby dwieście metrów
od zamku, nie zagrażając ani zamkowi, ani arboretum.
Przy okazji można by wyprowadzić samochody sprzed
zamku, pokazując go w całej okazałości.
Czy PAN ma moralne prawo decydować o wyglądzie i bezpieczeństwie, skoro Kórnik z przyległościami to dobra po Władysławie hr. Zamoyskim,
który przekazał je narodowi polskiemu, a nie instytucji jaka by nie była szlachetna.
Testament sobie, a życie sobie... To Polska Akademia Nauk zarządza tym majątkiem!
Jak więc potoczą się losy szpecącego, odrapanego
budynku? Pamiętam starsze plany z nim związane
i nadzieje na odsłonięcie jednego z piękniejszych
polskich zabytków, któremu w 2011 roku przyznano tytuł pomnika historii...
Plany modernizacji rynku rozważane były od wielu lat. Prowadzono konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu określenia możliwych
do akceptacji z konserwatorskiego punktu widzenia
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założeń do projektu budowlanego. Kolejnym etapem było przeprowadzenie w 2008 roku otwartego konkursu na najlepszą koncepcję architektoniczną, gwarantującą między innymi optymalne
wykorzystanie terenu oraz wyeksponowanie otaczającej architektury mającej wiele wartości historycznych. Koncepcja swoim zasięgiem obejmowała również teren sporny – punkt sprzedaży roślin przy ulicy Średzkiej wraz z parkingiem dla klientów i turystów.
Przedstawione założenia projektowe przewidywały docelowo bezpośrednie połączenie ulicy Zamkowej z ulicą Średzką przy zachowaniu i wyeksponowaniu muru ceglanego. Zaprojektowanie tej
drogi uzasadniało wiele czynników. Jednym z bardzo ważnych
argumentów dla takiego połączenia była, jak już wspomniałem,
ochrona budynku kolegiaty, która później rozporządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 roku weszła w skład uznanego za pomnik historii zespołu zamkowo-parkowego. Pierwsze uzgodnienia w tej sprawie nie budziły sprzeciwów
Polskiej Akademii Nauk. Dla realizacji pierwszego etapu, czyli przebudowy płyty rynku wraz z przebudową sieci podziemnych, uzyskaliśmy w dniu 3 grudnia 2012 roku pozwolenie na prowadzenie
prac budowlanych na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, wydane przez Starostę Poznańskiego
i Powiatowego Konserwatora Zabytków. Mogę tu zacytować kilka zdań z uzasadnienia wydanej decyzji zezwalającej na prowadzenie prac...

Fragment z uzasadnienia wydanej decyzji zezwalającej
na prowadzenie prac z 3 grudnia 2012 roku:

…Teren pod inwestycję znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
układu urbanistycznego miasta, wpisanej do rejestru zabytków pod
nr 2199/Wlkp/A... Plac Niepodległości jest centralnym placem miasta o trójkątnym
kształcie, na którym zlokalizowany jest XIX w. ratusz, w pd.-wsch. narożniku gotycki
kościół, zaś zabudowa okalająca plac to kamienice pochodzące głównie z XIX w.
i początku XX w. Obecnie Plac charakteryzuje się chaotycznym rozplanowaniem
oraz brakiem spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Planowane
prace polegać będą na wprowadzeniu ograniczenia ruchu kołowego, wymianie
nawierzchni, wprowadzeniu małej architektury… Wszystkie wyżej wymienione
elementy są starannie dobrane.... Mając na uwadze konieczność uporządkowania
i wyeksponowania reprezentacyjnej funkcji Placu Niepodległości, PKZ akceptuje
przestawiony projekt budowlany i nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzenia
robót budowlanych związanych z rewitalizacją rynku w Kórniku...
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Przytoczymy je...
Trakt pieszy został zatwierdzony też 3 grudnia 2012 roku przez
Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wówczas kamieniczka
przewidziana była do rozbiórki, co również jest widoczne na zatwierdzonym planie. Nadużyciem jest „straszenie” społeczeństwa,
poprzez nieprawdziwe publikacje, że zamek w Kórniku jest zagrożony. Szkoda, że pisma ze sprzeciwem nie pojawiły się już podczas
rozstrzygania konkursu na koncepcję zagospodarowania tego terenu, który przecież odbywał się pod egidą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z udziałem architektów SARP-u. Protest wyartykułowano na piśmie dopiero w ubiegłym roku, gdy tak wiele
już się wydarzyło i zainwestowano duże środki finansowe.
O co właściwie jest ta awantura, która oparła się aż o prezydenta Komorowskiego?
Widocznie komuś zależy na takim klimacie wokół rekonstrukcji rynku. Badając sprawę, redaktor naczelny „Kórniczanina” Łukasz
Grzegorowski odkrył, że w powiatowej ewidencji jak duch pojawia
się osoba Władysława Zamoyskiego jako właściciela dużej działki
wzdłuż ulicy Średzkiej, a w procedurze toczącej się dla innej nieruchomości poznańscy urzędnicy wysyłali pisma do hrabiego Działyńskiego, a wobec nieodebrania korespondencji, dzwonili do kórnickiego urzędu z pytaniem czy obywatel płaci należne podatki...
Jak z kabaretu...
Może właśnie tak trzeba podejść do tej sytuacji...
Proponuje Pan spotkanie wszystkich zainteresowanych stron.
Udało się ustalić termin?
Takie spotkanie zaproponował Wojewódzki Konserwator Zabytków, pani Jolanta Goszczyńska. Ustalono, że spotkanie odbędzie się pod koniec lutego. Myślę, że znajdzie się jakieś kompromisowe rozwiązanie. Chciałbym przy okazji zdementować
przedstawianą w różnych mediach informację, że gmina wystąpiła o wydanie decyzji na realizację drogi w trybie tzw. specustawy. Projekt jest w trakcie opracowania, a dopiero skompletowanie
wymaganych dokumentów i uzgodnień może stanowić podstawę
do takiego wystąpienia. Nic w tej kwestii nie zostało przesądzone.
Zmieńmy temat. Posypały się nagrody dla gminy i Pana osobiście. Proszę się pochwalić.
Z okazji dziesiątej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” wyróżniono gminy i miasta ostatniego dziesięciolecia. Kapituła wybierając samorządy wzięła pod uwagę sześć najlepszych
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pozycji uzyskanych przez dany samorząd w kolejnych rankingach.
Przewodniczącym kapituły był profesor Jerzy Buzek. Jak podkreślał, wysoka pozycja to powód do dumy, ale też satysfakcji, że przyjęta i realizowana strategia się sprawdza. Kórnik aż pięć razy w ciągu dziesięciu lat istnienia rankingu zdobywał miejsce w pierwszej
dziesiątce i ostatecznie w jubileuszowej edycji uplasował się na
drugiej pozycji, wspólnie z Kołobrzegiem, pośród 850 gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Zajęliśmy też czwarte miejsce w ogólnopolskim Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, na 608 gmin miejsko-wiejskich. Ranking powstaje w oparciu
o analizę szesnastu wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska, a opracowany jest na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Jesteśmy „Gminą Atrakcyjną Turystycznie 2014”. Doceniono to,
że potrafimy wykorzystać walory naturalne, prężnie rozwijamy turystykę i jednocześnie umiejętnie promujemy region.
Na początku października w siedzibie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”, podczas której wręczono wyróżnienia
w kategoriach: „Inwestor na medal”, „Sportowy obiekt roku”,
Sportowa architektura regionu”, „Firma na medal” oraz statuetki „Budowniczy Polskiego Sportu”. Do brązowej statuetki, tej
ostatniej wymienionej kategorii nominował mnie Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak w uznaniu za
całokształt działań i wyjątkowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, odpowiedzialność za prawidłowy proces realizacji inwestycji, efektywne działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i społeczności lokalnej. Tak to ujęto. Statuetkę i gratulacje odebrałem z rąk Marka Zdziebłowskiego, prezesa zarządu i Rafała Pierzyńskiego, wiceprezesa zarządu „Klubu Sportowa Polska”
oraz olimpijczyków: Jacka Wszoły, Mariana Woronina i Andrzeja Supronia.
Cieszę się również z wyróżnienia mnie certyfikatem „Burmistrz
Najwyższej Jakości 2014” za wkład w rozwój gminy oraz utrzymywanie standardów w relacjach z mieszkańcami i inwestorami. Uroczysta gala finałowa drugiej edycji programu odbyła się 9 grudnia
w poznańskiej Wadze Miejskiej na Starym Rynku.

Biblioteka Merkuriusza

Prószyński i S-ka poleca...

Virginia C.
Andrews
Bramy raju

Czwarty tom nowej sagi
autorki bestsellerowych „Kwiatów na poddaszu”. Przez trzy
tomy sagi rodu Casteelów śledziliśmy trudne, tragiczne życie
Heaven Leigh. Kiedy wydaje się,
że w końcu, mimo przeciwności losu, Heaven – wyzwolona od demonicznych wpływów swoich dwóch ojców
– ma szansę osiągnąć stabilizację u boku Logana, oboje
małżonkowie giną w wypadku samochodowym. Jej osierocona córka, Annie Casteel Stonewall, musi zmierzyć się
z dramatycznym dziedzictwem matki i podjąć wyzwanie
losu. Czy będzie ono równie trudne? Czy jej uczucie do
Luke’a Casteela juniora zdoła przezwyciężyć odwieczną
klątwę rodu Casteelów… czy zdoła przemóc zdradę,
intrygę, mroczną tajemnicę?
Powieści V.C. Andrews są bogatymi, epickimi
sagami, okrutnymi jak baśnie braci Grimm, utrzymanymi w atmosferze wiktoriańskich opowieści grozy.
Autorka potrafi po mistrzowsku ukazać zło świata i ludzi,
widziane oczami dzieci.
„Daily Express”

Emilia Padoł
Damy PRL-u

Fascynująca opowieść
o sławie, szczęściu i pięknie –
uosabianych w PRL-u przez
dwanaście niezwykłych kobiet.
Bohaterki tej książki, damy
sceny i ekranu, były ikonami
swojego czasu. Niektóre są
wielbione do dziś, inne niemal
zostały zapomniane – jednak historie ich wszystkich bezdyskusyjnie warte są przypomnienia. Która z nich była
największą seksbombą? Która najprawdziwszą władczynią serc widzów? Która przełamywała obowiązujące
kanony urody, a która najbardziej gorszyła obywateli Polski Ludowej? Której wreszcie sława przyniosła największe
łzy? Kalina Jędrusik, Beata Tyszkiewicz, Barbara Brylska,
Nina Andrycz, Pola Raksa, Anna Dymna, Elżbieta Czyżewska, Małgorzata Braunek, Teresa Tuszyńska, Barbara
Kwiatkowska-Lass, Ewa Krzyżewska i Grażyna Szapołowska – to bohaterki tej historii. Kobiety o pięknych ciałach
i często mało znanych życiorysach, na które ta książka
rzuca odrobinę światła.

Mai Jia
Szyfr

W swoim pasjonującym
debiucie Mai Jia odsłania
tajemniczy świat Jednostki 701,
supertajnej organizacji szpiegowskiej, której zadaniem jest
kontrwywiad i łamanie szyfrów.
Powieść, błyskotliwie
łącząca tajemnicę i napięcie szpiegowskiego thrillera
z psychologicznie zniuansowanym wnikliwym studium charakterów i magicznymi cechami chińskich
baśni, odkrywa w kryptografii klucz do ludzkiego serca.
Ta wciągająca zagadka i metafizyczna analiza umysłu
geniusza jest pierwszą powieścią jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych współczesnych chińskich
pisarzy, która ukazuje się po polsku.

Sarah Waters
Za ścianą

Londyn, 1922 rok. Świat jeszcze
się nie otrząsnął z wojennej zawieruchy, a już zbierają się nad nim kolejne
ciemne chmury. Ludzie stracili złudzenia i domagają się zmian. Tymczasem
na południu miasta, w eleganckiej dzielnicy Champion Hill, w domu, gdzie wspomnienia wojny są wciąż żywe, życie z dnia
na dzień ma się zmienić nie do poznania.
Owdowiała pani Wray i jej dwudziestosześcioletnia córka Frances – niezamężna,
o intrygującej przeszłości i widokach
na staropanieństwo
– są zmuszone przyjąć lokatorów. Przybycie nowoczesnego
małżeństwa z „klasy
urzędniczej”, wnosi
niespodziewany
chaos w ich szarą rzeczywistość: hałaśliwą
gramofonową muzykę, atmosferę nieustannej zabawy i koloryt. Zaintrygowana Frances
zagląda do ich życia przez uchylone drzwi
i nasłuchuje odgłosów zza ściany. Kiedy
nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z Lilian,
ich lojalność wobec bliskich staje pod znakiem zapytania. Rodzi się wiele pytań, jedna
strona wraca do przeszłości, druga otwiera
zupełnie nowy rozdział. I nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki to wszystko znajdzie
finał.

Judith Lennox
Ostatni taniec

Mistrzyni romansu historycznego
powraca z nową znakomitą powieścią.
Zbliża się koniec dwudziestego wieku
i Esme Reddaway postanawia wreszcie
odkryć prawdę. Aby to uczynić musi cofnąć
się do wydarzeń, które miały miejsce podczas pierwszej wojny światowej, kiedy Devlin
Reddaway zakochał się bez pamięci w jej
starszej siostrze Camilli i obiecał, że odbuduje dla wybranki swoje rodzinne Rosindell. Tymczasem wojna zmienia wszystko.
Po powrocie do Anglii Devlin dowiaduje się
o zaręczynach Camilli z innym mężczyzną.
Wiedziony gniewem i żądzą zemsty poślubia – od dawna skrycie w nim zakochaną –
Esme. Młoda kobieta próbuje zdobyć serce
męża ożywiając dawną tradycję dorocznego
letniego balu w Rosindell. Z upływem lat
Esme Reddaway nabiera obaw, że stara rezydencja ma złowrogi wpływ na losy swoich
domowników. Podczas jednego z przyjęć wychodzi na jaw
straszna tajemnica,
która sprawia, iż jej
dotychczasowy świat
obraca się w gruzy.
Kilkadziesiąt lat później to właśnie Esme
przypada rola przepędzenia z Rosindell złych duchów
przeszłości.

John Steinbeck
Krótkie panowanie
Pepina IV

Najbardziej satyryczna powieść Steinbecka. Zaiste, gdyby w lutym 19.. spytać
Pepina Héristala o jego wymarzony tryb
życia, z kilku zaledwie zmianami opisałby
życie, które wówczas prowadził. Miał pięćdziesiąt cztery lata, był szczupły, przystojny i,
o ile wiedział, cieszył się dobrym zdrowiem,
co oznaczało, że w ogóle nie musiał zaprzątać tym sobie głowy.
Jego małżonka, Marie, znała swoje miejsce i dobrze wywiązywała
z obowiązków żony i pani
domu. Była pulchna, miła
i pogodna; równie dobrze
mogłaby stać za barem
wykwintnej restauracyjki. […]
Podziwiała męża, nie próbując go zrozumieć, i udało jej
się znaleźć w nim przyjaciela,
co nie zdarza się w małżeństwach, gdzie na pierwszym
miejscu stawia się namiętność, a nie spokój. […] Państwo Héristalowie mieli jedną
pociechę – dwudziestoletnią Clotilde – obdarzoną bujnym temperamentem, ładną dziewczynę o obfitych kształtach. […]
14 lutego w sferach niebieskich doszło do
wydarzenia, które miało olbrzymi wpływ na
życie rodziny Héristalów […] Francja została
bez rządu.
Cytat z powieści

Lee Smolin
Czas odrodzony

Czym jest czas? To pozornie proste
pytanie jest najważniejszym problemem,
z którym styka się nauka, gdy coraz głębiej
badamy podstawy rzeczywistości. Wszystkie
tajemnice, przed jakimi stają fizyka i kosmologia – od Wielkiego
Wybuchu do przyszłości Wszechświata, od
zagadek mechaniki
kwantowej do unifikacji
oddziaływań i cząstek
– sprowadzają się do
natury czasu. To, że czas
jest realny, może wydawać się oczywistym faktem. Odczuwamy jego
upływ każdego dnia,
gdy obserwujemy tykanie zegarka. Ale większość fizyków – od Newtona i Einsteina aż do
współczesnych teoretyków fizyki kwantowej
widziało ten problem inaczej. Największe
wrażenie robi naukowa hipoteza, mówiąca,
że czas jest iluzją. Konsekwencje przyjęcia
poglądu, że czas jest realny, są rewolucyjne.
Lee Smolin, autor kontrowersyjnego
bestsellera „Kłopoty z fizyką”, twierdzi, że
ograniczanie pojęcia czasu hamuje rozwój
fizyki. Nadszedł czas na wielką rewolucję
myśli naukowej. Rzeczywistość czasu może
mieć zasadnicze znaczenie dla następnego
wielkiego przełomu w fizyce teoretycznej.
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W filmie „Odyseja kosmiczna 2001”
Stanleya Kubricka występuje robot
HAL. Prowadzi dialog z astronautą, jednak buntuje się. Wizja świata zbuntowanych robotów jest powszechna w tak
zwanej literaturze science fiction.
To jest bardzo daleko idąca wizja, zakładająca, że roboty są inteligentne i dorównują swą inteligencją gatunkowi ludzkiemu, z którym wchodzą w interakcję. Póki
co nie mamy takiej sytuacji, jakkolwiek należy sobie zdawać z tego sprawę, że poziom inteligencji różnych jednostek ludzkich też jest zróżnicowany i w pewnych
sytuacjach człowiek stykający się z robotem może doświadczać wrażenia, że robot
nad nim w jakiś sposób dominuje.

Jego konfiguracja jest skromna, składa się
z korpusu, głowy i ramion. Jest to ciągle
rodzaj kadłubka. Natomiast trzeba sobie
zdawać sprawę z trudności zrealizowania
animacji mechanicznej twarzy w stopniu
choćby przypominającym mimikę twarzy
ludzkiej. Ten problem próbuje się rozwiązywać równolegle przez stosowanie awatarów wizyjnych generowanych metodami
grafiki komputerowej. Poza tym podstawowym środkiem komunikacji jest tu komunikacja werbalna, zdolność do rozumienia
zdań wypowiadanych w języku naturalnym człowieka przez robota i zdolność do
syntezy odpowiedzi udzielanych przez robota. Na Politechnice Gdańskiej opracowano, a później skomercjalizowano, system

Czy roboty są
wśród nas?

Z prof. Andrzejem Kasińskim, dyrektorem Instytutu Automatyki
i Inżynierii Informatycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Poznańskiej, rozmawia Andrzej Wilowski
HAL zainspirował naukowców z Dolphlin System do stworzenia „screen readera”. Dzięki temu oprogramowaniu komputer przemówił ludzkim głosem, co
dziś nikogo nie dziwi. Jednak rozmowa
to jeszcze nie dialog.
W dialogu podstawowe znaczenie ma
szybkość komunikacji, czyli komendy głosowe, te werbalne są rozpoznawane przez
człowieka stosunkowo szybko, szybciej
niż komunikaty wzrokowe. Poza tym można stworzyć odruchy towarzyszące określonym komendom werbalnym czy
poprzez trening i w ten sposób uzyskać harmonię współdziałania, na
przykład pilota myśliwca z nowoczesnym samolotem. W tej chwili prace nad interakcją nie tylko werbalną czy
choreograficzną, ale również emocjonalną człowieka z robotem, postępują. Jest
już ukończony projekt robota, który mimiką twarzy ma reagować na wypowiedzi
człowieka wchodzącego z nim w interakcję.
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syntezy mowy ludzkiej, znany jako IVONA.
Problem komunikacji werbalnej maszyny
z człowiekiem jest znacznie głębszy. Ciągle
nie mamy porządnie opracowanego korpusu dla języka polskiego. Inne, popularniejsze języki takie korpusy mają. Microsoft
oferuje swoje systemy dla ośmiu najpopularniejszych języków.
Na Politechnice Wrocławskiej trwają
prace nad mimiką i wyrażaniem emocji
przez robota, a na Politechnice Gdańskiej z kolei naukowcy

zajmują się studium psychologicznym
interakcji człowieka z robotami. Czy będziemy musieli w przyszłości poznawać
psychologię robotów, aby lepiej z nimi
współpracować?
Myślę, że to jest na wyrost. W Gdańsku
profesor Zdzisław Kowalczuk pokazuje całą
piramidę Maslowa i próbuje w kontekst tej
teorii wpisać rozwój robotów, ale patrząc
realnie jesteśmy bardzo daleko. Przede
wszystkim są wątpliwości co do tego, czy
istnieje sztuczna inteligencja. Pod tą nazwą kryją się takie rozwiązania jak program, który potrafi wygrać z arcymistrzem
w szachy. Wiele z tych rozwiązań jest bardzo użytecznych. Natomiast jest to tylko jeden z aspektów inteligencji ludzkiej.
Pomówmy o kulturowych implikacjach
wszechobecności robotów. W przemyśle są już dyskretnie obecne, automatyzują, a nawet nadzorują wiele procesów i nie budzi to obaw pracowników.
Natomiast w świecie medycyny budzą
lęk i nawet wybitni lekarze mają do
nich ograniczone zaufanie. Akceptują
w charakterze nowego narzędzia, ale
podkreślają nadrzędność decyzji człowieka. Czy są granice autonomiczności
robotów, czy trzeba je wyznaczać?
Co do tej wszechobecności, to powiedzmy sobie szczerze, że u nas nie ma
jeszcze takiej sytuacji. Roboty są ciągle
rzadkością i pewną sensacją. Inaczej rzecz
wygląda w Japonii, gdzie park robotów
i to robotów różnorodnych, nie tylko przemysłowych, ale i robotów socjalnych, jest
już bardzo liczny. Japończycy serio przygotowują się do koegzystencji społeczeństwa z robotami w warunkach ogniska
domowego, w szkole, a przede wszystkim w szpitalu. Jest cały szereg zagadnień
związanych z bezpieczeństwem, ażeby robot nie zagrażał ludzkiemu partnerowi, no
i przede wszystkim jest też problem jego
autonomii w zakresie wykonywania zadań
w środowisku nieuporządkowanym, to
jest istotna różnica. W fabryce mamy bardzo dobrze przygotowaną rzeczywistość,
ustrukturyzowaną, a tam i tak zdarzają
się niespodzianki, ale są one stosunkowo rzadkie, czyli te interwencje ludzkich
nadzorców systemów zrobotyzowanych
są sporadyczne, natomiast w warunkach
domowych nie ma superwizora, tylko
współużytkownik, którego kompetencje
techniczne mogą być niskie, z kolei przestrzeń, w której robot operuje, jest nieuporządkowana, występują różnorodne

Na zdjęciu na pierwszym planie
profesor Andrzej Kasiński
przeszkody różniące się rozmiarami, twardością, kolorami, poza tym może być pewien chaos, są ciasne przejścia itd. I robot
żeby choćby nawigować w takim środowisku, musi wykonywać bardzo złożone operacje przetwarzania informacji, chociażby
systemu wizyjnego.
Lekarze biorą odpowiedzialność za wynik, mówimy tutaj o robotach chirurgicznych i o operacjach. Trudno skarżyć robota za błędnie wykonaną operację lub jej
element, z drugiej strony roboty są tu tylko narzędziem wspomagającym, który na
przykład w pewnych sytuacjach ma przewagę nad chirurgiem, bo się nie męczy,
można go dokładnie pozycjonować, jego
ruchliwość jest odmienna od ruchliwości
ręki ze skalpelem, można po prostu tak
opracować konstrukcję, żeby była dostosowana do tego teatru operacji, czy to będzie operacja robiona na otwartym sercu
przez roboty ZEUS czy Robin Heart.
W terapeutycznym zastosowaniu robotyki ogromne znaczenie ma rozwój telesensoryki i neurostymulacji. Jakie są
perspektywy tych kierunków badań,
czy stopień ich zaawansowania?
Tak, potwierdzam, że to jest bardzo
ważne. Siedem lat temu miałem okazję
spotkać się z profesorem Schultzem z uniwersytetu w Pittsburghu, który prowadził
badania nad sterowaniem ramieniem robota przez małpę. Umieszczał elektrody
na powierzchni mózgu tej małpy i warunkował ją przez różnego rodzaju systemy kar
i nagród, doprowadzał do tego, że małpa
chcąc sięgnąć po banana, nie robiła tego
bezpośrednio, tylko używała stojącego
w pobliżu ramienia robota.
W naszym instytucie prowadzony jest
projekt egzoszkieletu pary kończyn dolnych działającego na zasadzie biofeedbacku i rzeczywiście naszą pierwszą aplikacją
jest zastosowanie do rehabilitacji, czyli
do wspomagania wykonywania programu ćwiczeń przez osoby z deficytami przy
bieżącej ocenie stanu organizmu, stanu
mięśni, napięcia, poziomu zmęczenia, co
oceniamy instalując sensory. Stosujemy
techniki bezinwazyjne. Sondy pomiarowe
są umieszczane na skórze pacjenta, nad
mięśniami, mówię tutaj o czujnikach elektromiograficznych wychwytujących zmiany potencjałów elektrycznych generowanych przez mięśnie, ale również interfejs
EEG, który analizuje na bieżąco falogramy,
no i taka mało znana technika MMG, czytania sygnałów mechanicznych pracy mięśni,
bo wiadomo, że one się kurczą, rozluźniają
i jesteśmy w stanie akcelerometrami ocenić ich pracę. Także skonstruowane są różnego rodzaju opaski pozwalające umieścić
te sensory nad brzuścami głównych mięśni.
To jest egzoszkielet aktywny, czyli w przegubach biodrowych i kolanowych umieszczane są silniki wystarczająco mocne, żeby
powiedzmy podnieść osobę z pozycji

siedzącej, z krzesła lub wózka inwalidzkiego i to wcale nie był mały problem uzyskania takich dużych momentów a jednocześnie wykrycie intencji ruchu, wyobrażanej
intencji ruchu w falach Alfa, Beta, Gamma,
do czego służy m.in. rejestracja sygnałów
EEG. Prowadzone są treningi kolegi, który niczym mnich zen skupia się i po prostu oczyszcza obraz, bo tam mamy bardzo
dużo szumu w tych sygnałach, ażeby można było wychwycić jego zamiar, choćby ruszenia lewą czy prawą nogą.
Czyli jest szansa na to, że będzie interakcja między tym egzoszkieletem,
a człowiekiem...
Ograniczeniem w eksploracji kosmosu
są odległości i łączność. Przesłanie informacji do marsjańskiego lądownika
zajęło 20 minut. Praktycznie uniemożliwia to jakiekolwiek zdalne sterowanie.
Wszystko wskazuje na to, że przyszłość
należy do autonomicznych robotów,
które będą potrafiły nie tylko realizować zaprogramowane scenariusze, ale
również rejestrować zdarzenia i na tej
podstawie podejmować decyzje, uczyć
się reakcji na nierozpoznane wcześniej
warunki i zjawiska. Pracuje Pan nad takimi urządzeniami?
W 1995 roku miałem przyjemność
sprowadzić z Holandii laboratorium telerobotyki z Europejskiej Agencji Kosmicznej podarowane Politechnice Poznańskiej
w rezultacie mojej wcześniejszej pracy na
Uniwersytecie Technicznym w Delft, tam
wykładałem m.in. dla doktorantów aeronautyki, nawiązałem kontakty z osobami ważnymi w holenderskim świecie

astronautów, czy w dyrekcji Europejskiego
Centrum Badań i Technologii Kosmicznych
w Noordwijk. Stanowisko miało służyć badaniu możliwości sterowania na odległość misji księżycowej, ta latencja, czyli
opóźnienie sygnału na drodze do księżyca
i z powrotem jest ponad sekundowa i teraz jeżeli byśmy chcieli na zasadzie teleoperacji manipulować z ziemi robotem, który
jest na powierzchni Księżyca, to stanowi to
istotną przeszkodę, dlatego że my te skutki postrzegamy z opóźnieniem, zanim coś
potrącimy, to będziemy po prostu po około sekundzie dopiero wiedzieli, żeśmy coś
potrącili. Poruszając dżojstikiem, posługujemy się nieaktualnym obrazem tego, co
się tam dzieje. A w przypadku Marsa to jest
już znacznie poważniejszy problem, ta latencja absolutnie wyklucza pracę w trybie
teleoperacji, w związku z tym trzeba po
prostu programy działań misji czy jakieś
czynności manipulacyjne poddać swego
rodzaju enkapsulacji, jakby zamknąć scenariusz do puszki i ją otworzyć na Marsie
i tam się też musi rozgrywać według scenariusza, z uwzględnieniem niespodzianek, jakie może rodzić tamtejsze środowisko, bo tam są odrębne warunki fizyczne,
począwszy od znacznie słabszej grawitacji,
mocno rozrzedzonej atmosfery w porównaniu z warunkami ziemskimi, temperatur
itd., te dane są nam znane i można planować Mars Rovera do operacji w takich warunkach, co nie wyklucza zaklinowania się,
co zresztą miało miejsce. W jednej z misji
tego pojazdu na skutek jakiejś nieprzyjemnej rzeźby terenu. Nota bene w ubiegłym
roku, konkretnie w maju, uczestniczyliśmy jako Instytut w eksperymencie Europejskiej Agencji Kosmicznej, w testowaniu
scenariusza lądowania europejskiego łazika na powierzchni Marsa, bo szykowana
jest misja na Marsa, w perspektywie 2025,
pracowaliśmy w konsorcjum kierowanym
przez koncern EADS Astrium, teraz to się
nazywa Airbus Defence and Space, wspólnie z partnerami z Portugalii, z Francji i z Instytutu Sztucznej Inteligencji w Bremie. Zabawa polegała na tym, żeby w warunkach
ziemskich przećwiczyć scenariusz lądowania. Byliśmy konstruktorami platformy nośnej. Wykorzystywaliśmy to, że na Ziemi
mamy atmosferę, nie musieliśmy sięgać
po technikę rakietową, żeby wytransportować tego łazika na odpowiednią wysokość
i potem odczepić go i opuszczać na linie
w kontrolowany sposób na grunt symulujący tutaj na Ziemi morfologię powierzchni Marsa. Chodziło o to, żeby sterownik
systemu tej platformy wybrał odpowiednie miejsce do lądowania, gdzie nie byłoby ryzyka zaklinowania się pojazdu, a następnie zrealizowania operacji opuszczania
na powierzchnię w delikatny sposób, żeby
nie uległy uszkodzeniu przyrządy naukowe
na pokładzie łazika i ta misja się powiodła,
czekamy na kolejny etap pracy.
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Paella jest jednym z najtrudniejszych dań jakie znam. Oczywiście ta
dobra, walencka paella, o której mówią,
że „łączy góry z morzem”, łącząc smak
mięsa królika lub kurczaka ze smakiem
owoców morza, dojrzałych
w słońcu warzyw, okrągłego
ryżu i złotego szafranu…
Ojczyzną paelli jest Walencja. To region położony
w żyznej dolinie, pomiędzy

i podsmażamy go na oliwie. W tej czosnkowej oliwie smażymy drobno pokrojone
mięso królika lub kurczaka, kawałki ośmiornicy albo kalmarów, paski czerwonej papryki, takiej wąskiej, długiej i kawałki fasolki szparagowej. Kiedy to wszystko jest już
zrumienione tak, że nie będzie wypuszczało soków, dodajemy 2-3 pomidory, obrane ze skórki, bardzo dojrzałe i smażymy dotąd aż pomidory się
kompletnie rozpadną tworząc z pozostałymi składnikami smakowity sos.
W oddzielnym garnku obsmażamy na oliwie głowy i skorupki surowych krewetek. Najlepsze są duże krewetki black tiger. Dobrze gdybyśmy mieli też langustynki. Chociaż
jedną, bo nic nie
daje smaku jak langustynki. Obsmażone skorupki podlewamy bulionem
rybnym, warzywnym lub wodą, dodajemy liść laurowy, cebulę, czosnek,
szafran i gotujemy. Kiedy mięso na paellerze jest już prawie miękkie dolewamy płyn z gotowanych głów krewetkowych, sprawdzamy smak, dodajemy sól, odrobinę wędzonej, hiszpańskiej papryki, ja dodaję też bardzo małą
szczyptę cuminu. Po chwili wszystko zaczyna wrzeć i wtedy sypiemy ryż.
Specjalny okrągły, do paelli. Poruszamy delikatnie patelnią, żeby ryż równomiernie rozłożył się na powierzchni – ważne, żeby nie było go za dużo
– i od tego momentu absolutnie nie mieszamy już potrawy. Ryż powoli
pęcznieje i wciąga ten pomidorowo, szafranowo, krewetkowy sos. Jeżeli
jest wiatr, przysłaniamy paellerę folią aluminiową. Po około 15-20 minutach, kiedy ryż będzie już prawie gotowy, dodajemy młody zielony groszek,
krewetki, które układamy dookoła patelni, zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i omułki, które wtykamy w ryż. Paellę ozdabiamy paseczkami pieczonej papryki i obsypujemy pietruszką. Czekamy kilka minut i podajemy.
Najpyszniejsza jest ta część z lekko przypieczoną skorupką ryżu.

Magda Gessler

Sekrety najlepszej Paelli
morzem śródziemnym
a górami. Panują tu idealne warunki dla
uprawy warzyw, hodowli i połowu owoców morza. Region też słynie ze
znakomitej dziczyzny. Ale mieszkańcy Walencji, uważają, że nie tylko warzywa, mięso i owoce morza mają najlepsze. Podobno nawet woda jest tu
unikalna i paella przygotowana na wodzie innej niż Walencka nie smakuje tak jak powinna… Mieszkając siedemnaście lat w Hiszpanii poznałam,
dzięki sąsiadom pochodzącym z Walencji, sekrety smaku ich wybornej paelli. Przygotowana według tego przepisu będzie pyszna nawet w Polsce.
Paella tradycyjnie gotowana jest przez mężczyzn na niedzielny obiad!
Nigdy na kolację, bo ryż pęcznieje w żołądku. Gotuje się ją na prawdziwym ogniu z płonącego drewna. Jeżeli przygotowujemy ja na gazie, to
pilnujmy, żeby ogień równomiernie podgrzewał dno paellery, czyli patelni do paelli. Zaczynamy od wylania na patelnię dobrej hiszpańskiej oliwy
z oliwek. Musi przykryć dno. Teraz drobno siekamy cztery ząbki czosnku

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

W dni, w których mróz nie jest
zbyt silny możemy kontynuować
cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów. Zabieg ten musimy zakończyć
do końca lutego, gdy ruszą soki
drzew. Pamiętajmy o bezwzględnym zabezpieczaniu powstałych
ran powłoką z maści ogrodniczej,
Funabenu, Ecodermy. Pnie drzew
bielimy mleczkiem wapiennym
bądź mieszaniną wapna, gliny
i skrzypu.
W kręgach pod drzewami rozsypujemy nawozy i przykrywamy
warstwą ściółki. Obcięte gałęzie rozdrabniamy i układamy jako podstawę przyszłego kompostu. Na drzewach zawieszamy budki dla ptaków.
Po całkowitym rozmarznięciu
gleby należy sprawdzić, czy posadzone jesienią byliny nie zostały
„wysadzone” przez mróz. W zależności od stopnia „wysadzenia” roślin
trzeba będzie albo całkowicie je wyjąć i posadzić na nowo lub ugnieść
ziemię wokół nich.
Pod koniec lutego pojawiają się pierwsze kwiaty w ogrodach
bylinowych i skalnych, musimy zadbać, aby miały pełny dostęp światła. Usuwamy osłonę w postaci gałązek iglastych jak i nawianą ściółkę.
Gałązki pozostawiamy w pobliżu
na wypadek wystąpienia silnych
przymrozków.

Miejsca szczególnie suche
i słoneczne w ogrodzie możemy
już w lutym przygotować jako kącik kaktusowy. W miejscu o glebie przepuszczalnej rozrzucamy
obficie piasek i odpadki kamienia,
aby podkreślić pustynny charakter
miejsca. Wrażliwe na mróz kaktusy
i sukulenty znajdują się w ogrodzie
tylko w okresie lata i są uprawiane
w donicach zagłębionych w podłożu. Dlatego nawieziona warstwa
powinna być na tyle gruba, aby
ukryć w niej pojemniki, których
nie wysadzamy przed kwietniem.
Przygotowany w ten sposób kącik możemy obsadzić w ostatnich
dniach maja. Nadają się do tego
gatunki z rodzajów: Opuntia, Heliocereus, Ceereus, Trichocereus,
Echinopsis, Chleistocactus. Kącik
stanie się bardziej atrakcyjny, gdy
dodamy do niego sukulenty. Godne polecenia są rodzaje: Aeonium,
Echeveria, Greenovia, Pachyphytum, Semperviivum. Odporne na
niskie temperatury gatunki z rodzajów Sempervivum i Opuntia
możemy już wysadzać w kwietniu.
W kompozycji możemy użyć również jukkę ogrodową (Yucca filamentossa) oraz sukulenty z rodzaju Sedum i Sempervivum, które są
mrozoodporne.
Andrzej Brylak
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Z Robertem Machurą, wiceprezesem spółki
Machura Bros Corporation, rozmawia Merkuriusz

Miejsce z klimatem

Stolica Wielkopolski stoi na progu nowych wyzwań. Jednym z nich jest konieczność przyciągnięcia nowych inwestorów, gwarantujących
większy popyt na powierzchnie biurowe...
W Poznaniu powstają przede wszystkim nowe
centra handlowe, a nie infrastruktura dla firm. I tu
jest cały problem. Ponadto istniejąca substancja
biurowa często nie spełnia oczekiwań najemców,
którzy wymagają rozwiązań zaawansowanych technologicznie. Moim zdaniem zespół biurowców na
Podwalu zadowoli każdego najemcę. Liczymy więc,
że ten budynek w najbliższej przyszłości zostanie
w pełni wynajęty.
Mam nadzieję, natomiast chcę Panu zacytować
opinię z ubiegłego roku, że „wysoki poziom nasycenia powierzchnią handlową, niewystarczająco dynamiczny rynek biurowy to poważne zagrożenia, które mogą wpływać na przyszłość
polskiego rynku komercyjnego”. Miasto musi
podjąć poważne działania, by kolejne lata mogły być korzystniejsze.
Tak, to na pewno. Wydaje się, że wszystko zmierza w tym kierunku. Następuje też coś w rodzaju nowego otwarcia, mamy nowe władze samorządowe
i inwestorzy mogą oczekiwać podjęcia intensywnej promocji miasta. My jako deweloperzy możemy
się przyłączyć do tej promocji przygotowując infrastrukturę biurową do przyjęcia potencjalnych inwestorów. Podkreślę, że duże pole do popisu mają
nowo wybrani prezydenci. Ciekawi jesteśmy, jak to
się potoczy. Zakładam, że pozytywnie.
Wrócimy do momentu, z okazji którego tutaj się
spotkaliśmy, mianowicie uroczystego otwarcia
Centrum Biurowego Podwale. Fanfary już za
nami, to Państwa czwarta inwestycja po Gądkach, Druskiennickiej i Chlebowej. Co zdecydowało, że Centrum ulokowaliście w tym miejscu?
W 2009 roku podjęliśmy decyzję dotyczącą
nabycia tej nieruchomości. Skłoniła nas do tego
przede wszystkim lokalizacja. Można powiedzieć,
że gdyby nie dzielące tory, Małachowskiego sąsiadowałaby bezpośrednio z naszym biurowcem przy
ulicy Chlebowej. Chlebowa to dawna lokalizacja
Polonii Lechii, którą przejęliśmy od Beiersdorfu. Zatem zakup Małachowskiego to taki naturalny element rozwoju firmy. Ponadto budynek nadawał się
do adaptacji na cele biurowe. Drugim czynnikiem,
który przemawiał za zakupem, to możliwość skorzystania z programu unijnego JESSICA. Miasto w 2011 roku objęło wraz
z Ostrowem Tumsk im

Wiceprezes
podczas rozmowy
z dziennikarzami...
ten teren programem rewitalizacji i to pozwoliło
nam ubiegać się o środki unijne.
No to pięknie! Czym projekt wyróżnia się od innych tego typu?
Budynek ma unikalny układ wewnętrzny, dający możliwość stworzenia przestrzeni do 3 tysięcy m² na jednym poziomie, co jest dosyć istotne
dla najemców, a co niekonieczne jest do uzyskania w centrum miasta. Ma też bardzo ładną architekturę. Zaprojektowany jest przez pracownię
Waldemara Szeszuły z Politechniki Poznańskiej
i wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania wentylacyjne, klimatyzacyjne czy ochrony
przeciwpożarowej. Do tego jest efektywny energetycznie, między innymi posiada agregaty chłodzące, które oszczędzają energię. Myślę, że przez
najbliższe dwadzieścia, trzydzieści lat będzie mógł
konkurować na rynku.
W powstanie tego projektu wpisana jest działalność charytatywna.
Oczywiście już sama rewitalizacja pociąga za
sobą pewne cele prospołeczne. Wraz z budynkiem powstał bardzo ładny park z placem zabaw
dla dzieci, który nasza firma na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat będzie utrzymywać, odśnieżać,
słowem – dbać o niego. Wszystko jest przeznaczone dla mieszkańców tej okolicy. Rozbudowany został system monitoringu miejskiego,

Przedstawiciele oddziału poznańskiego
Eiffage Polska Budownictwo –
generalnego wykonawcy inwestycji
Uroczyste otwarcie
Centrum Biurowego
Podwale, od lewej:
prezes Jerzy Machura,
wiceprezydent Miasta
Poznania Mariusz
Wiśniewski, dyrektor
Hubert Zobel z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego,
dyrektor Anna Gajewska
z BGK z Warszawy,
prezes Zbigniew
Zajączkowski z Eiffage
Polska Budownictwo –
generalny wykonawca
obiektu, dyrektor
Krzysztof Antczak
z poznańskiego
oddziału BGK

Centrum Biurowe Podwale
w Poznaniu

głównie w rejonie pętli tramwajowej Zawady
i przyległych ulic. Dla okolicznych mieszkańców przewidziane są wykłady z zakresu ekonomii czy kultury. Poruszane też będą tematy i problemy socjalne. Wszystko to razem ma
za zadanie aktywizować lokalną społeczność.
Mówicie, że ważna jest jakość usług, na
czym to polega?
Podchodzimy kompleksowo do obsługi najemców, staramy się przygotować powierzchnię również w zakresie adaptacji
pomieszczeń pod konkretne potrzeby. Najemca uzyskuje od nas klucze do gotowej powierzchni przy niewielkim zaangażowaniu
własnych środków. Oczywiście później staramy się, żeby był zadowolony, po naszej stronie
jest cały serwis.
W Poznaniu ostatnio buduje się dużo biurowców. Wkrótce powstanie 35 tysięcy m²
przy Andersii. Czy macie już Państwo chętnych, którzy chcą skorzystać z Państwa
obiektu?
Tak, trwają negocjacje odnośnie zawarcia
pierwszych umów najmu. I tylko tyle na razie
mogę powiedzieć oficjalnie…
Państwa firma jest firmą rodzinną, jak to
się robi, żeby tak pięknie funkcjonowała?
Istotnie, firma jest rodzinna i działa od
1992 roku. Członkowie rodziny tworzą czteroosobowy zarząd. Wymieniła Pani wcześniej
ostatnie cztery projekty, zrealizowaliśmy ich
dużo więcej. Między innymi w latach dziewięćdziesiątych własnością firmy była stacja paliw we Wrześni, zrewitalizowaliśmy też
Centrum Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych
w Poznaniu przy Nieszawskiej i Hutę Szkła
w Falenicy pod Warszawą przy Bysławskiej.
Oczywiście współpraca czasami nie jest łatwa,
ale myślę, że się świetnie uzupełniamy i ufamy
sobie. To dlatego istniejemy na rynku już ponad dwadzieścia lat!

Jerzy Machura, prezes firmy Machura
Bros Corporation – inwestor projektu

to kompleks dwóch połączonych ze sobą budynków
13.500 m² powierzchni całkowitej
10.500 m² powierzchni biurowej
	Budynek A: 4 kondygnacje, B: 3 kondygnacje
	Powierzchnia typowego piętra: 3000 m²
	276 miejsc parkingowych, w tym 46 w garażu
podziemnym
	Przechowalnia rowerów z szatniami i prysznicami
	Rozwiązania przyjazne dla niepełnosprawnych
	Inteligentny system zarządzania budynkiem BMS
	Podwójne zasilanie energetyczne od dwóch
niezależnych dostawców oraz miejsce na generator
	Podwyższona nośność stropów: 800 kg na m²
	Energooszczędna klimatyzacja i wentylacja
z systemem odzyskiwania energii cieplnej
Unikalny układ wewnętrzny daje możliwość
utworzenia kilkutysięcznych powierzchni biurowych
typu open space bądź dowolnej aranżacji na
jednym poziomie.

Miejsce poświęcił ksiądz
prałat Paweł Deskur
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Aby żyło się
nam lepiej...
Komorniki

Z Janem Brodą, wójtem Komornik,
rozmawia Maja Netter

Czwarta kadencja rozpoczęta, jakie ma Pan priorytety?
Jakie są perspektywy?
Rzeczywiście, nawet się nie obejrzałem, a zaczynam swoją
czwartą kadencję. Po nerwowej i mało przyjemnej kampanii
wyborczej, 16 listopada rezultat zrekompensował tę nerwówkę. Najwyższy uzyskany przeze mnie wynik wyborczy na poziomie 76% uważam za ogromny sukces, ale również wyzwanie
i zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy. Priorytety w większości zostały te same. Budowa dróg, czyli konsekwentna realizacja
programu drogowego, który przez ostatnie lata odrobinę zwolnił i mamy około dwuletnie opóźnienie. Wynika ono z niższych
niż prognozowane dochodów gminy, a to jest spowodowane
spowolnieniem gospodarczym w kraju i na świecie. Ubiegły
rok i początek obecnego dają wyraźne sygnały, że spowolnienie jest za nami. Świadczy o tym pojawienie się nowych inwestycji przemysłowych, które już w przyszłym roku spowodują
wzrost budżetu, a to zwiększy nasze inwestycje gminne i po-

Kompleks
rekreacyjny (siłownia
zewnętrzna i plac
zabaw) w Plewiskach

rozwiązania problemów komunikacyjnych wjazdu do stolicy
Wielkopolski. Po rozmowie z nowym Prezydentem Poznania
nie mam wielkich nadziei na szybkie rozwiązanie tego problemu. Czekam na propozycje kompleksowego rozwiązania wielu
kwestii sąsiedzkich. Taką obietnicę złożył Prezydent Jacek Jaśkowiak. Czy propozycja będzie do przyjęcia i w jakim czasie, to
się dopiero okaże, może będę musiał złożyć kontrpropozycję.
Jakie zadania będą realizowane przez nowe rozdanie unijne?
Tego na chwilę obecną chyba nawet w Brukseli nie wiedzą. My potrzebujemy pieniędzy na drogi, ale tych ma nie być
w tym rozdaniu. Podobno z PROW-u będą do zdobycia, ale ile
i według jakich kryteriów na razie nie wiadomo. Królować mają
ZIT-y (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), ale po te środki
ręce wyciąga Poznań i jak znam życie, to je otrzyma. Czy dla
gmin podpoznańskich coś zostanie? Nie wiem – zobaczymy.
My mamy bogaty koszyk zaplanowanych inwestycji, więc będziemy składać wnioski, gdy tylko zostaną ogłoszone konkursy.
Po raz pierwszy zamierzamy skorzystać z pieniędzy unijnych
przyznanych lokalnej grupie działania, ponieważ w zeszłym
roku wraz z Puszczykowem taką grupę utworzyliśmy.
Bieżący rok jest rokiem wyborów parlamentarnych, czy
uważa Pan, że będzie trudniejszy czy łatwiejszy?
Na szczęście wybory parlamentarne nie mają wpływu na
działanie samorządów. Co innego wynik wyborów, on może
trochę zamieszać, ale nie w tym roku. Oczywiście nie byłbym

zwoli dokończyć te wyjątkowo kosztowne w oświatę. Budowanie dwóch szkół jednocześnie jest sporym wysiłkiem nawet dla
takiej gminy jak Komorniki.
Wcześniej mówił Pan o dalszych nakładach. Czy myślał
Pan o wiaduktach nad ulicą Grunwaldzką i Kolejową, czy
o czymś innym?
Mimo że mamy przewidziane środki na nasz udział w tworzeniu projektu, to z bólem muszę stwierdzić, że szanse na
rozpoczęcie projektowania wiaduktu w tym roku są na razie żadne. Brak woli władz Poznania przekreśla możliwości
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Wszystkie szkoły podstawowe zostały
wyposażone w place zabaw w ramach
programu „Radosna szkoła”

sobą, gdybym nie powiedział, że
liczę na większą pracowitość nowych posłów, szczególnie w poprawianiu obowiązującego prawa, które jest w wielu punktach
złe, a cenę za popełnione przez
Sejm błędy płaci samorząd każdego szczebla. Mam jeszcze nadzieję, że nowy Parlament nie pogorszy warunków pracy i rozwoju
gmin, że nie dostaniemy kolejnego prztyczka w samorządowy nos,
Nowoczesna oczyszczalnia ścieków,
który będzie kosztował gminy kozmodernizowana w 2013 r.
lejne miliony złotych. Takim przykładem jest wprowadzenie zmian
w Kodeksie Cywilnym
i uruchomienie opłaty przesyłowej. Przecież to jedno pociągnięcie spowoduje
w perspektywie kilku
lat znaczny wzrost cen
wody, ścieków, gazu
i prądu. Zapłacimy za
to my wszyscy. Jest to
przykład wstecznego
Gminny Program Budowy Dróg opiera
działania prawa. Coraz
się na zasadach zrównoważonego
większa liczba wniorozwoju – na zdj. ul. Nowa w Rosnówku
sków o wypłatę tej należnej opłaty za 10 lat
wstecz jest kuriozalna
Czy chciałby Pan wspomnieć o tym, co zoSkate park w Komornikach
w świetle udzielonej
stało zrobione w poprzednich latach zaprzed laty zgody na
rządzania Komornikami?
wejście z daną inweTen rok jest rokiem jubileuszowym. 25 lat
stycją. Wtedy było to rozwiązanie tańsze i szybsze. W niektórych samorządu to znakomita okazja, by podsumowywać i analizomiejscowościach dominuje ułożenie wodociągu lub kanalizacji sa- wać wcześniejsze osiągnięcia. Nie sposób wymienić wszystkich,
nitarnej w działkach prywatnych. Zgoda była, bo każdemu zależa- było ich zbyt wiele. Gdybym miał porównać Komorniki dzisiejsze
ło na wodzie i kanalizacji. Dziś za namową prawników występują z tymi sprzed 25 lat, to jest to zupełnie inne miejsce i inna spoo odszkodowania, a my musimy bronić się w sądach i często wy- łeczność. W tym czasie liczba mieszkańców wzrosła nam o ponad
płacać odszkodowania.
100%. Gmina jest prawie w całości skanalizowana i zwodociągoWarto przypomnieć o nagrodach i wyróżnieniach dla Pana wana. Powstały dziesiątki kilometrów dróg gminnych, oczyszczali gminy...
nia ścieków już rozbudowana (mimo, że była planowana na trzy
Było ich sporo, chociażby w roku ubiegłym. Tytuł Gmina Roku gminy, a służy prawie wyłącznie nam), gimnazjum z halą sportową,
i Wójt Roku, Sportowa Gmina. Mnie osobiście cieszy najbardziej kilkukrotnie rozbudowywane szkoły podstawowe, orliki, dziesiątutrzymanie gminy w pierwszej dziesiątce Rankingu Gmin Zrów- ki placów zabaw i siłowni zewnętrznych. To wszystko z myślą, aby
noważonego Rozwoju. To jest dla mnie najbardziej wartościowe.
żyło się nam lepiej, a czy tak jest, każdy mieszkaniec musi odpowiedzieć sobie sam…
Oprócz dwóch kompleksów
boisk, uczniowie
komornickiej podstawówki
korzystają z placu zabaw

Od początku realizacji Programu
Budowy Dróg Gminnych wybudowano
ponad 33 km dróg, w tym 71 ulic,
łącznie za ok. 70 milionów zł,
na zdj. ul. Laskowska w Wirach
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Bene meritus –
dobrze zasłużony
prawnik, etyk, historyk

Profesor Jan C. Joerden dołączył do grona 134 doktorów honorowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ten zaszczytny tytuł otrzymał
z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji jako 18. uczony, a czwarty prawnik z Niemiec.
„(...) zasłużył na miano jednego z pionierów współpracy naukowej między Niemcami i Polską. Czynił to w głębokim przeświadczeniu, że służy ona nie tylko nauce,
ale zbliża do siebie narody, będąc wkładem do lepszego wzajemnego zrozumie-

nia. Jest rzecznikiem zastępowania murów
mostami” – powiedział podczas uroczystości promotor honorowego doktoratu prof.
Andrzej J. Szwarc.
Prof. Roman Budzinowski, dziekan
Wydziału Prawa i Administracji, przybliżając sylwetkę nowego doktora honoris
causa stwierdził, że „imponuje rozległość
jego zainteresowań. Jan C. Joerden pisze
o fundamentalnych kwestiach nurtujących
współczesne prawoznawstwo, podejmuje
problemy doniosłe poznawczo i społecznie
użyteczne, porusza zagadnienia tkwiące
w sąsiadujących z prawem innych naukach
humanistycznych i społecznych, wspomagających nauki prawne. Jest znakomitym
interpretatorem prawa karnego, uwzględniającym także filozofię, etykę, socjologię,
psychologię i naukę o polityce. Sięga do
historii prawa, odkrywa pożytek ze studiów nad klasykami myśli prawniczej (np.
Kanta), głęboko wnika w problemy relacji
między naukami medycznymi i etyką, czyniąc to z uwzględnieniem humanitaryzmu
i praw człowieka, akcentuje doniosłość logiki w badaniach nad prawem, analizuje
także rolę uniwersytetów XXI wieku”.
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Jan C. Joerden po ukończeniu studiów
prawniczych na Uniwersytecie w Hamburgu połączył karierę w praktyce wymiaru
sprawiedliwości z drogą uczonego i nauczyciela akademickiego. Od 1995 roku
jest profesorem na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,
w którym jako profesor zwyczajny kierował katedrą, pełnił funkcję prorektora, od
1999 roku jest wiceprezydentem, członkiem kierowniczego gremium w Collegium
Polonicum w Słubicach, interdyscyplinarnego Centrum Etyki Medycznej, obecnie
przewodniczącym Akademickiego Senatu EUV. Jest
także docentem zaufania
Fundacji Narodu Niemieckiego, członkiem Akademii Etyki w Getyndze oraz
członkiem Komisji Izby Pamięci Kleista.
Inicjator i współorganizator współpracy naukowej Niemiec z innymi krajami, w tym w szczególności
z Polską. Za swe dokonania
na polu długoletniej i ścisłej współpracy pomiędzy Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza a Uniwersytetem
Europejskim Viadrina został w 2004 roku
odznaczony Medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”.

Refleksje profesora
Jana C. Joerdena:
„(...) koniec lutego 1945 r. Armia Czerwona stała tuż nad Odrą. Już wkrótce doszło do potwornej bitwy nieopodal Seelow.
Była to próba udaremnienia upadku, podjęta przez reżim narodowosocjalistyczny
w Niemczech z użyciem ostatnich rezerw
upadającej dyktatury, upadku już od dawna nieuchronnego, próba – jak dziś wiadomo – bezskuteczna.
W maju tego samego roku podpisany został akt kapitulacji, po wojnie rozpoczętej przez nazistów w imieniu Niemiec
i z poparciem nazbyt wielkiej liczby Niemców, po wojnie rozpoczętej wkroczeniem
do Polski. Wojna ta skończyła się w maju
1945 r., pozostawiając po sobie niewyobrażalne ofiary ludzkie oraz zniszczenia.

Biografie i życiowe plany zostały przez
agresorów brutalnie zniszczone niemal
w całej Europie, także poza jej terytorium,
szczególnie jednak w Polsce i w Rosji. Jeśli uświadomić sobie, że to wszystko zdarzyło się zaledwie siedemdziesiąt lat temu,
to z trudem można uwierzyć w to, co dziś
szczęśliwie stało się możliwe. (...)Z niemieckiej perspektywy jest to więc niemal cud,
że się jest w Polsce i to tak przyjaźnie przyjmowanym, jak to jest w moim wypadku,
ale także udziałem milionów moich rodaków; że w kraju, który jako pierwszy i jednocześnie najdłużej doznawał spustoszeń
wojny, jestem w dodatku wyróżniony tak
wysokim zaszczytem, i to w takim mieście,
jak Poznań, w którym w czasie niemieckiej
okupacji tyrady nienawiści Heinricha Himmlera dostarczały pretekstu do popełniania najcięższych zbrodni.
(...) kiedy w 1991 r. utworzono Viadrinę, świadomie jako wyraz woli współpracy z naszymi polskimi sąsiadami i jako
uniwersytet-pomost między dwoma dużymi narodami, bez których współdziałania niemożliwa byłaby obecna Europa.
Nie można wprawdzie powiedzieć, że oba
uniwersytety, w Poznaniu i we Frankfurcie
nad Odrą, wyprzedziły ten niezakończony
jeszcze proces jednoczenia się Europy. Nie
będzie chyba jednak przesadą stwierdzenie, że oba uniwersytety – z perspektywy
dzielącej je jeszcze wtedy granicy – szybko
i w sposób niewątpliwy rozpoznały swoją
odpowiedzialność i, dokładając wszelkich
starań, podjęły wysiłek współdziałania na
rzecz tego, by młode pokolenie polskich
i niemieckich studentów już w okresie studiów otrzymało możliwość wspólnego
działania na rzecz pokojowej Europy. (...)
Zwłaszcza projekt Collegium Polonicum,
jako wspólnej jednostki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza i Viadriny, przemienił
się w latarnię morską w najlepszym tego
słowa znaczeniu, mianowicie w instytucję
dającą znak tym, którzy jeszcze znajdują
się w ciemności lub we mgle, że jest to droga naprzód, na pewny tor. W ten sposób
Collegium Polonicum wraz z jego studentami oraz pracownikami mogli jako pierwsi
obserwować, a i na płaszczyźnie akademickiej współtworzyć postępy w procesie europejskiego zjednoczenia. (...) Zewnętrznymi oznakami tego procesu były spotkania

z polskimi i niemieckimi politykami w Collegium Polonicum i na Viadrinie, realizowane w przeświadczeniu tego, jakie znaczenie
dla europejskiego procesu integracji mają
dobre sąsiedzkie stosunki właśnie między
Polską a Niemcami. Wspomnieć należy tu
o pozostawiających silne wrażenie wizytach
premierów: Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, kanclerzy federalnych: Helmuta Kohla, Gerharda Schrödera i Angeli Merkel, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
oraz prezydentów federalnych: Richarda von
Weizsäckera i Romana Herzoga. Aż w końcu
wspólną wizytę prezydentów Polski i Niemiec: Bronisława Komorowskiego i Joachima Gaucka jesienią 2013 r.
Z perspektywy Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Viadriny na szczególną uwagę zasługuje wyrażona w czasie
wizyty obu prezydentów propozycja stworzenia polsko-niemieckiego uniwersytetu.
Wydaje mi się to fascynującym planem na
przyszłość, wymagającym jednak dobre-

go przygotowania, aby móc wyjść znacznie
poza istniejące już konstrukcje uniwersytetu niemiecko-francuskiego i niemiecko-tureckiego. Oba nasze uniwersytety byłyby
wszakże predestynowane do urzeczywistnienia tego projektu, ponieważ nagromadziliśmy w ostatnich ponad dwudziestu latach
skarbiec wspólnych doświadczeń współpracy w zakresie nauki i praktyki w szkolnictwie
wyższym. Niemniej jednak rozsądne wydaje
się stopniowe realizowanie tego planu.
Rozważana aktualnie idea polsko-niemieckiego wydziału w Collegium Polonicum stanowi taki krok, którego szansę, ale
także trudności, należy sobie na czas uświadomić. Funkcjonującego wydziału nie osiąga
się jednym pociągnięciem pióra, wszak musi
on być wypełniony życiem. Ważnym krokiem
w tym kierunku jest już to, że w tym czasie
zarysowało się przynajmniej wstępne porozumienie co do wspólnej nazwy: Polsko-Niemiecki Wydział Komparatystyki Nauki i Kultury. Wiele problemów nie zostało jednak
jeszcze rozstrzygniętych, oczywiście zwłaszcza to, jak pogodzić obowiązywanie w takim wypadku częściowo odmiennych polskich i niemieckich regulacji prawnych, aby

zapewnić wydziałowi harmonijne funkcjonowanie. Nie uda się to bez kompromisów.
Istnieje sceptyczne nastawienie do kompromisów, uznające każdy z nich za „zgniły kompromis”, który charakteryzuje się tym, że obie
strony są ostatecznie z niego niezadowolone. Takie nastawienie wydaje mi się jednak
niewłaściwe, ponieważ nie uwzględnia ono
w wystarczającym stopniu tego, że w drodze
partnerskiego zbliżania się do siebie może
powstać coś zupełnie nowego, co całkowicie odróżnia się od każdego z reprezentowanych początkowo stanowisk. To, co przez reprezentantów obu stron może na pierwszy
rzut oka zostać ocenione jako strata, może
ostatecznie oznaczać istotny postęp w porównaniu z sytuacją wyjściową obu stron.
W ten sposób mógłby także pod względem
prawnym powstać model współdziałania
wydziałów funkcjonujących ponad państwowymi granicami, który można byłoby wykorzystać także w innych przygranicznych
siedzibach europejskich uniwersytetów. Niejako indukcyjnie mogłoby
w ten sposób rozwinąć się
także europejskie prawo
organizacji szkolnictwa
wyższego, które znowu
bardziej objęłoby to, co łączy, niż to, co dzieli na europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Z tego,
że wszystko to nie nastąpi
w żadnym razie bez trudności, zdają sobie sprawę
– w co wierzę – wszyscy
uczestniczący w procesie
tworzenia polsko-niemieckiego wydziału.
Możemy być zadowoleni, że dzięki
stworzeniu Polsko-Niemieckiego Instytutu
Badawczego w Collegium Polonicum, powołanego do życia i kierowanego przez profesora Andrzeja J. Szwarca, została już wykonana pionierska praca w tym kierunku, i na
niej można opierać dalsze działania. Dotyczy to oczywiście także wieloletniej współpracy w Collegium Polonicum. Okazuje się
teraz, że każdy mały krok, poczyniony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Viadrinę, zawsze miał i mieć
będzie tylko bieżące ogólnopolityczne znaczenie dla integracji obu narodów w Europie.
By nieco bardziej wzmocnić tezę o politycznym znaczeniu także małych i najmniejszych kroków, niech wolno mi będzie
na zakończenie zacytować wiersz Wisławy
Szymborskiej, który na mój język został przetłumaczony przez Karla Dedeciusa. Jak wiadomo, jego archiwum znalazło swoje idealne
miejsce w Collegium Polonicum, gdzie możliwy dostęp do niego ma wielu polskich i niemieckich naukowców.”

zebrała Lidia Piechocka

fot. Studio Filmowe UAM

Dzieci epoki
Wisława
Szymborska
Jesteśmy dziećmi epoki,
epoka jest polityczna.
Wszystkie twoje, nasze, wasze
dzienne sprawy, nocne sprawy
to są sprawy polityczne.
Chcesz czy nie chcesz,
twoje geny mają przyszłość polityczną,
skóra odcień polityczny,
oczy aspekt polityczny.
O czym mówisz, ma rezonans,
o czym milczysz, ma wymowę
tak czy owak polityczną.
Nawet idąc borem lasem
stawiasz kroki polityczne
na podłożu politycznym.
Wiersze apolityczne też są polityczne,
a w górze świeci księżyc,
obiekt już nie księżycowy.
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Jakie pytanie, odpowiedz kochanie.
Pytanie polityczne.
Nie musisz nawet być istotą ludzką,
by zyskać na znaczeniu politycznym.
Wystarczy, żebyś był ropą naftową,
paszą treściwą czy surowcem wtórnym.
Albo i stołem obrad, o którego kształt
spierano się miesiącami
przy jakim pertraktować o życiu i śmierci,
okrągłym czy kwadratowym.
Tymczasem ginęli ludzie,
zdychały zwierzęta,
płonęły domy
i dziczały pola
jak w epokach zamierzchłych
i mniej politycznych.
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36minut.pl
Pęd obecnego życia nie pozostawia złudzeń – wszyscy mamy
za mało czasu. Poświęceni pracy i codziennym obowiązkom z trudem znajdujemy go dla siebie, a kiedy już nam się uda – ciężko
zmobilizować się do treningu. Ten jednak nie musi trwać długo,
wystarczy 36 minut.
To właśnie dzięki indywidualnemu podejściu, niemieckiej myśli technicznej i sprzętowi, treningi stały się tak efektywne. Każda
maszyna „obwodu 36 minut” jest przyłączona do sieci elektrycznej,
sterowana komputerowo i wyposażona w slot kart magnetycznych
– szczelinę, w którą wsuwasz kartę przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Zapisane są tam wszystkie dane opisujące Twoje możliwości treningowe, zakres ruchu i wysokość siedziska. Podczas pierwszego
treningu trener poprosi Cię o zajęcie pozycji na każdej z maszyn,
po czym skalibruje jej parametry, biorąc pod uwagę wzrost, siłę fizyczną, wydolność organizmu i długość kończyn po to, by trening
był wygodny i bezpieczny, angażował pełnię Twoich sił, a jednocześnie nie przeciążył Cię powodując kontuzje. Następnie ustawienia
te zostaną zapisane na Twojej karcie. Po jej wsunięciu każda maszyna w obwodzie jest dostosowana dokładnie do Ciebie. Tym samym
ćwiczenia stają się łatwe jak nigdy dotąd, a Twoje wyniki i wszystkie
statystyki już zawsze są pod ręką.
Nic nie motywuje bardziej niż śledzenie własnych postępów
i to dzięki tzw. chmurze z dostępem on-line.
Ćwiczymy w kółko i to dosłownie! Po wykonaniu każdego ćwiczenia przesiadamy się na sąsiednią stację, żeby po wykonaniu serii przesiąść się na kolejną i kolejną, zataczając w ten sposób koło.
Mimo że maszyn w okręgu jest dwanaście, ćwiczymy tylko na ośmiu
z nich, sześciu siłowych i dwóch kardio. Zabieg ten ma na celu
zwiększenie przepustowości obwodu. Sprzęt skompilowany jest
tak, żeby podczas każdego okrążenia przećwiczyć wszystkie partie ciała. Poza dwoma wyjątkami, każda seria trwa 60 sekund, zegar
mierzy wspólny czas dla wszystkich stanowisk. Nie ma więc możliwości, że skończysz, a kolejny sprzęt będzie jeszcze zajęty. Wszyscy
przesiadamy się w tej samej chwili. Dołączyć i zejść z obwodu również można w dowolnym momencie.
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Oczywiście nad całością czuwa wykwalifikowana kadra trenerska, która odpowie na wszystkie pytania i pod której czujnym
okiem nie ma miejsca na kontuzję. Trenerzy mają odpowiednie
wykształcenie i doświadczenie fizjoterapeutyczne.
Rekomendujemy 2 treningi na 10 dni, czyli 6 w miesiącu, a to
raptem 3,5 godziny w miesiącu. Przez 36 minut ćwiczysz wszystkie kluczowe dla zdrowia i ogólnego rozwoju fizycznego partie
mięśni.
System Five jest uzupełnieniem treningu. Zapewnia kompleksową dbałość o nasze zdrowie – po treningach kardio i siłowym.
Dwudziesty pierwszy wiek to przekleństwo dla kręgosłupa. Siedzący tryb życia, garbienie się i skrzywienia postawy to codzienność. Następstwami są bóle w lędźwiach, strzelające stawy czy
nieprawidłowa postawa. Na rezonans i fachową poradę czeka się
miesiącami, a znachorzy i kręgarze częściej szkodzą niż naprawdę
pomagają. Jak sobie ulżyć? Odpowiedzią jest regularne i prawidłowe rozciąganie. Siedem stanowisk, siedem ćwiczeń, które poprawiają sylwetkę, rozciągają kręgosłup przyczyniając się tym samym
do poprawy postawy i ogólnego stanu zdrowia.

Sieć klubów 36minut:
Puszczykowo
SPA_larnia
ul. Czarneckiego 56
tel. 883 313 657

Poznań
WEST POINT
ul. Wichrowa 1A
tel. 883 664 422

Poznań
PODOLANY
ul. Strzeszyńska 67A
tel. 530 809 019

Poznań
My Squash
ul. Górecka 108
tel. 502 125 250
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Europejski Rok Rozwoju
Rozpoczął się Europejski Rok na rzecz
Rozwoju 2015. Ten pierwszy rok poświęcony współpracy rozwojowej oraz polityce zagranicznej Unii Europejskiej oficjalnie zainaugurowano w Rydze.
Unia Europejska jest największym darczyńcą oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju na świecie. ERR 2015 jest okazją, aby
pokazać obywatelom Unii Europejskiej
dlaczego i w jaki sposób Europa angażuje się w pomoc na rzecz krajów rozwijających się. Jednym z jej najbardziej spektakularnych przykładów jest wsparcie ofiar
klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, w tym zapewnienie pomocy medycznej oraz żywności. Unia realizuje również w krajach rozwijających się szeroko

zakrojone programy edukacyjne, społeczne i kulturalne.
Cele ERR 2015 to informowanie o pomocy rozwojowej Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich oraz
wspieranie bezpośredniego zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w działaniach związanych ze współpracą na
rzecz rozwoju. Ponadto organizatorzy będą
przedstawiać obustronne korzyści pomocy
rozwojowej dla jej beneficjentów i darczyńców oraz promować poczucie wspólnej odpowiedzialności i solidarności wśród obywateli w Europie i krajach rozwijających się.
Koordynatorem ERR 2015 w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Europa dla obywateli
Komponent „Pamięć europejska”
Do 2 marca trwać będzie nabór do proKomponent „Społeczne zaangażowagramu „Europa dla obywateli”. Termin skłanie i uczestnictwo obywatelskie”, Działanie
dania wniosków to 2 marca, godz. 12:00
czasu brukselskiego. Szczegóły znajdują „Partnerstwa miast” Komponent „Społeczsię na stronie internetowej Agencji Wyko- ne zaangażowanie i uczestnictwo obywanawczej do spraw Edukacji, Kultury i Sekto- telskie”, Działanie „Sieci miast” Komponent
ra Audiowizualnego (EACEA), eacea.ec.euro- „Społeczne zaangażowanie i uczestnictwo
pa.eu/europe-for-citizens_en. w zakładkach obywatelskie”, Działanie „Projekty społededykowanych poszczególnym działaniom: czeństwa obywatelskiego”.

Rozwój infrastruktury do roku 2030
Komisja Europejska określiła prioryte- bazowa zaczęła w pełni funkcjonować, dzięty odnoszące się do rozwoju infrastruktury ki czemu możliwy będzie swobodny przepływ ludzi i dóbr w Unii Europejskiej. Trzew Unii Europejskiej oraz inwestycje, które
ba już teraz zacząć inwestować w projekty
powinny zostać przeprowadzone do 2030
w ramach TEN-T oraz maksymalizować koroku. Działania mają być podejmowane na
obszarze wytyczonych wcześniej dziewię- rzyści z instrumentu „Łącząc Europę” i Planu
ciu korytarzy Transeuropejskiej Sieci Trans- Inwestycyjnego Komisji Europejskiej w wysokości 316 miliardów euro. Transeuropejportowej (TEN-T).
W styczniu 2015 roku Komisja Europej- ska Sieć Transportowa ma kluczowe znaczeska przedstawiła wyniki badań dla wszyst- nie dla Unii. Teraz, kiedy Europa wychodzi
powoli z kryzysu ekonomicznego, potrzekich korytarzy TEN-T, w ramach których
bujemy połączonej Unii, bez barier, po to,
zostały przeanalizowane: stan istniejącej
infrastruktury oraz problemy uniemożli- aby nasz jednolity rynek mógł się rozwijać”.
Przez Polskę oraz Wielkopolskę przewiające pełne wykorzystanie potencjału
transportowego w Europie. W efekcie ba- chodzą dwa korytarze budowane w ramach
dań określono jakie działania i prace należy Transeuropejskiej Sieci Transportowej: Bałpodjąć na trasie każdego z dziewięciu ko- tyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk.
Na liście proponowanych przez Komisję
rytarzy transportowych do 2030 roku, aby
Europejską projektów znalazły się także
umożliwić ich pełny rozwój. Usprawnienie
inwestycje na terenie Wielkopolski: ukońtransportu na obszarze korytarzy ma z kolei
przyczynić się do rozwoju gospodarczego, czenie infrastruktury kolejowej na trasie
wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności. Sochaczew-Swarzędz, prace nad obwodnicą w Poznaniu dla pociągów towarowych,
Kwota wymaganych inwestycji szacowana
modernizacja linii kolejowej E59 na odcinjest na około 700 miliardów euro.
kach Czempiń-Poznań oraz Poznań GłównyVioleta Bulc, unijna komisarz do spraw
transportu powiedziała: „Musimy wzmocnić -Szczecin Dąbie.
nasze wysiłki, po to, żeby do 2030 roku sieć

 andydat na
K
przewodniczącego
Komitetu Regionów
„Bardzo się cieszę, że grupa EPL wybrała swojego kandydata na przewodniczącego Komitetu
Regionów. Trzymamy kciuki za naszego fińskiego kolegę. Wiem, że będziemy świetnie współpracować” – powiedział marszałek Marek Woźniak po zakończonym posiedzeniu grupy EPL
w Komitecie Regionów.
Marszałek wziął udział w spotkaniach
w Brukseli związanych z rozpoczynającą się
nową kadencją Komitetu Regionów. Przewodniczył posiedzeniu polskich członków grupy
politycznej Europejskiej Partii Ludowej, w której skład wchodzą samorządowcy z Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
Po spotkaniu polskich członków EPL, odbyło
się posiedzenie całej grupy politycznej, podczas
którego dokonano wyboru przewodniczącego
grupy. Został nim ponownie Michael Schneider,
sekretarz stanu, przedstawiciel kraju związkowego Saksonia Anhalt przy rządzie federalnym
Niemiec. W swoim wystąpieniu podkreślił, że EPL
to po raz kolejny, obok grupy Partii Europejskich
Socjalistów, najsilniejsze ugrupowanie w Komitecie Regionów. W związku z tym, to te dwie
grupy wskażą przewodniczących Komitetu Regionów, każdy z nich będzie wykonywał swoją
funkcję przez dwa i pół roku, czyli połowę pięcioletniej kadencji. Podczas posiedzenia członkowie EPL zdecydowali, że kandydatem grupy na
przewodniczącego będzie Fin Markku Markkula,
członek Rady Miasta Espoo. Decyzja o wyborze
przewodniczących zapadnie podczas pierwszej,
inauguracyjnej sesji Komitetu Regionów.

 uropejski Konkurs
E
Innowacji Społecznych
23 marca w godzinach 11:00-16:00, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się inauguracja Europejskiego Konkursu
Innowacji Społecznych. Konkurs poświęcony
pamięci Diogo Vasconcelosa od 2012 roku zachęca Europejczyków do przedstawienia pomysłów na rozwiązanie kluczowych problemów
stojących przed naszym społeczeństwem.
Celem tegorocznej edycji, dedykowanej
„Nowym ścieżkom wzrostu” jest poszukiwanie
przedsiębiorczych, zmieniających dotychczasowe reguły gry pomysłów na europejski model wzrostu. Najlepszym projektom zostaną
przyznane trzy równe nagrody w wysokości 50
tys. euro.
Ceremonia będzie okazją do spotkania ze
światowymi liderami innowacyjności oraz do
refleksji nad tegorocznym tematem konkursu. Podczas spotkania będzie również dyskutowany poziom rozwoju innowacji społecznych
w Polsce.
O-MAZ
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Nauka to
niekończące się
marzenie
Nadanie doktoratu honorowego jest wydarzeniem wielkiej rangi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym dla
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, z którego inicjatywy tego zaszczytu dostępuje dziś profesor Peter Nijkamp – tak
swoją mowę rozpoczął dziekan profesor Leszek Kasprzak.

Między procesem naukowego odkrywania
a polityczną podróżą Nelsona Mandeli istnieje uderzające podobieństwo. W swojej autobiografii Nelson Mandela pisze, że jego własna
droga do wolności to nigdy niekończąca się
historia. Zawsze żył nadzieją poszukiwania lepszej przyszłości i dlatego musiał wspiąć się na
kilka bardzo stromych szczytów. Ale kiedy całkowicie wyczerpany dotarł do szczytu pierwszej góry, zobaczył nowy szczyt, jeszcze wyższy.
Aby do niego dotrzeć, musiał przejść przez głęboką dolinę i ponownie rozpocząć wspinaczkę,
która była bardziej wyczerpująca niż ta pierwsza. Podczas tej wyczerpującej podróży zawsze czuł, że nie jest sam, że towarzyszą mu
jego przyjaciele. I tak samo nauka jest nigdy
niekończącym się marzeniem z głębokimi dolinami, ale także z bezprecedensowymi ideami
wspaniałych rzeczy, których nikt wcześniej nie
widział. Nauka jest podróżą pozwalającą odkrywać coś nowego, podróżą innowacyjną,
odbywaną razem z kolegami naukowcami.
prof. Peter Nijkamp

Profesor Peter Nijkamp jest jednym ze współtwórców i najwybitniejszych przedstawicieli ekonomii przestrzennej – dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukowej na pograniczu ekonomii i geografii ekonomicznej. Jak sam mówi: Każdy
nowy szczyt góry otwiera przed nami nowe terytorium z fascynującymi wyzwaniami badawczymi i politycznymi. Geografia ekonomiczna i ekonomia regionalna nigdy nie powiedzą déjà vu. Podróż
trwa i podpowiada nowe wyzwania. Na przykład można podjąć
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się analizy dużych baz danych przestrzennych, badać przestrzenie
odporne, terytoria dotknięte zmianami klimatu, ekonomię lokalnych napięć rasowych, pojawianie się megamiast zamieszkanych
przez ponad dziesięć milionów ludzi czy w końcu badać zdrowie
w kontekście urbanizacji itp. (...) Nasza dyscyplina wiedzy odegrała
kluczową rolę w ukształtowaniu podstaw lepszego i, mam nadzieję,
szczęśliwszego świata.
Profesor Peter Nijkamp jest przykładem błyskawicznej i niezwykle efektywnej kariery naukowej. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, już po dwóch
latach na tej samej uczelni uzyskał doktorat, a po kolejnych
trzech został profesorem na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Z tą też uczelnią związał swą działalność naukową.
Ogółem opublikował ponad 2300 pozycji w renomowanych
czasopismach i wydawnictwach naukowych, z tego 114 książek
i monografii naukowych. Według rankingu Research Paper in Economics z września 2013 roku obejmującego dziesięć ostatnich
lat, na ponad 37 tysięcy autorów z całego świata zajmuje 14 pozycję, przed wieloma noblistami z dziedziny ekonomii.

Od 2011 roku współpracuje z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Prowadzi wykłady otwarte oraz seminaria dla doktorantów, uczestniczy w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Wydział i propaguje jego
osiągnięcia na forum międzynarodowym. Wynikiem współpracy
na polu badań naukowych są także wspólne publikacje między
innymi w wydawnictwach Springer i Ashgate.
Jest 133 doktorem honorowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale siódmym geografem i drugim ekonomistą. Wśród laureatów tej najwyższej godności akademickiej są
m.in. Jan Paweł II, Maria Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski, Ignacy
Paderewski, Wisława Szymborska, Peter Brook, Eugeniusz Romer,
Kazimierz Dziewoński, Javier Solana, Günter Grass czy Al Gore.
Kiedy dzisiaj spoglądamy na ogromny dorobek naukowy, organizacyjny, ekspercki oraz popularyzatorski jednego człowieka, nasuwa się pytanie o granice ludzkich możliwości intelektualnych. I znajdujemy odpowiedź – są one wyznaczane przez najwybitniejsze
jednostki, do których niewątpliwie należy profesor Peter Nijkamp.
Bo dla profesora Nijkampa nauka jest nigdy niekończącym się marzeniem. Tak spuentował jego sylwetkę profesor Waldemar Ratajczak z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, prywatnie przyjaciel nowego doktora honoris
causa, który zapewniał, że to nie tylko wybitny uczony, wizjoner,
(red.)
ale też skromny i ujmujący człowiek.	

Z dziekanem Wydziału Chemii UAM
prof. Henrykiem Koroniakiem
i prodziekanem prof. Piotrem Kirszensztejnem
rozmawia Mariola Zdancewicz

Doceniono nas

Z prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem

2 marca wystartuje nowy międzyuczelniany kierunek stacjonarnych studiów interdyscyplinarnych „Chemia i inżynieria
materiałów specjalnego przeznaczenia”...
prof. Piotr Kirszensztejn: Geneza powstała dawno temu i daleko stąd. Siedzieliśmy z dziekanem
przy piwie w jakimś klubie w Stanach Zjednoczonych i zastanawialiśmy się, jak nauczanie wygląda
u nas i tam, czy nie warto czasami
niektórych rzeczy z odpowiednią
modyfikacją przenieść do naszej
uczelni. Myśleliśmy o współpracy
międzyuczelnianej, o większej dowolności sterowania programami.
Trochę to trwało. Jednak półtora roku temu nasz
dziekan wrócił z wyjazdu do Łodzi z jakiegoś posiedzenia habilitacyjnego. Następnego dnia było
kolegium dziekańskie i mówi: Piotr – zwracając się
do mnie – zaczynamy nowy kierunek! Politechnika
Łódzka prowadziła już coś podobnego z Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, to była chemia budowlana. Stworzenie podobnej współpracy u nas, na uniwersytecie, było w tym
czasie prawnie niemożliwe. Wtedy wraz z zainteresowanymi dziekanami innych uczelni pojechaliśmy do
ministerstwa z propozycją zmian w ustawodawstwie.
Nowelizacja z 5 września w szkolnictwie wyższym ujmowała te aspekty, o które prosiliśmy, abyśmy nowy
kierunek, w ramach trzech różnych uczelni – Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii Nauk i naszego Uniwersytetu, mogli utworzyć i to się udało. Tak więc od 2 lutego rozpoczęła się rekrutacja, a zakończyła trzy dni temu. Zanim się to jednak
zdarzyło, robiliśmy ankiety wśród naszych studentów, wśród studentów politechnik, również wśród pracodawców, czy taki nowy
kierunek ma rację bytu. Rozpoczęliśmy też kampanię informacyjną,
gdyż nigdy dotąd na uniwersytecie nie było rekrutacji w połowie
roku akademickiego.
prof. Henryk Koroniak: Ważne jest to, że nas de facto zaproszono do realizacji tego projektu jako uczelnię nietechniczną, bo
my nie kształcimy inżynierów. Nasz wkład to chemia na wysokim
poziomie i przedmioty podstawowe. Technologia jest w gestii Politechniki Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej, które, żeby
tajemnicy wojskowej nie zdradzać, w pewnych dziedzinach są po
prostu czołówką światową. Na przykład czołg – to nie tylko stal, to
także ceramika. Doceniono nas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tworzenie wspólnego kierunku, przy wspólnej kadrze z trzech różnych źródeł, nazywa się kierunkiem międzyobszarowym, międzyuczelnianym. I tak powstał nowy byt, trzy uczelnie,
jeden kierunek, jeden dyplom, ale sygnowany przez trzy uczelnie.
I kolejna rzecz, mimo wszystko bardzo chcemy, żeby to był naprawdę kierunek elitarny…
Gratuluję, wygląda to imponująco...
Dodam jeszcze ważną informację. Od nowego roku akademickiego wszyscy studenci chemii studiują według trybu indywidualnego, czyli dokładnie tak jak w tych pięknych krajach, gdzie
student nie przychodzi na chemię czy fizykę, on przychodzi na
uniwersytet. Głównie chce być albo lekarzem albo prawnikiem...
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Dlatego, że jest to po prostu bardzo dobry układ finansowy,
prestiż itd., ale by dostać się na przykład do Medical school
musi przejść wszystkie przedmioty niemedyczne i zaliczyć je
bardzo dobrze, a więc chemię, fizykę, biologię itd. My jesteśmy
w innej sytuacji. Mamy studenta, który chce być chemikiem,
ale nie wie czy chemikiem od kosmetyki, czy od bomby atomowej, czy od środowiska, od wojskowości czy historii chemii.
Teraz zaczynamy od tego, że na początku dajemy do dyspozycji bazę przedmiotów, które musi przejść w dowolnej kolejności. Oczywiście pokazujemy jak najlepiej zacząć, a potem
ma do wyboru pulę propozycji. I to, na co się zdecyduje, zdeterminuje jaką specjalność ukończy. Każdy student będzie
mógł wyznaczyć sobie indywidualną drogę.
Innymi słowy poprzez dobór odpowiednich wykładów, zajęć, współpracę z innymi uczelniami, możemy stworzyć coś, co
będzie naprawdę unikatowe. To nie jest kolejna chemia przymiotnikowa, to jest chemia, którą może również sam kandydat
zaproponować nam.
Trwa nabór w programie EURASIACAT Erasmus Mundus.
Wspomniał Pan, że to jest szansa dla chemii.
Oferujemy multidyscyplinarne zajęcia dotyczące projektowania zaawansowanych materiałów oraz procesów katalitycznych. Program realizowany jest we współpracy jedenastu
uniwersytetów, pięciu z Europy i sześciu z Azji. Mówi się jasno
i otwarcie, że powinniśmy się otworzyć na Azję, również na
kraje dalekowschodniej Azji i właściwie trudno powiedzieć czy
to naśladownictwo tego co zrobiły Chiny 30, 40 lat temu, bo wiem,
że kiedy nagle się otworzyły na Amerykę i Europę, spowodowało to ich gigantyczny skok. Kraje dalekowschodnie, Indochiny patrzą na Europę, w tym na Polskę, bardzo łaskawym i pożądliwym
okiem. Jeżeli student stamtąd tutaj przyjedzie, to nie tylko po to,
żeby zdobyć wiedzę z zakresu chemii i mieć europejski dyplom.
Może to zaprocentować nowym biznesem, nowymi możliwościami transferu technologii, i to w obie strony. Patrzeliśmy do niedawna, mówię również
o Europie, jak gonić Amerykę czy Japonię, a moim zdaniem dobrze byłoby po
prostu spojrzeć szerzej, jak wykorzystać potencjał, który jest nie tylko tam...
To jest również „kształcenie” naszych ambasadorów. Myśląc o otwarciu
się na zewnątrz, dobrze wiemy, że nie
może być językiem wykładowym tylko
język polski, musi być też angielski.
Oferujemy General Chemistry w języku angielskim...
Czy są nowe specjalności?
Hitem ubiegłorocznym jest chemia sądowa. Nasza próba jeszcze w latach 90. ubiegłego milenium niestety skończyła się tym, że pan profesor,
z którym chcieliśmy ten projekt realizować, przeszedł na emeryturę. Robić
to samemu nie wypadało, potrzebowaliśmy kogoś kompetentnego z ówczesnej Akademii Medycznej. Poza tym pomysł de facto podkradł
nam Uniwersytet Jagielloński i zrobili to wcześniej, akurat się zjednoczyli z Collegium Medicum i mieli wszystko, co potrzeba…
Teraz pojawiła się szansa i ją wykorzystaliśmy. Mamy coraz lepsze kontakty na przykład z laboratoriami policji. Policja dzisiaj gwarantuje dobrą pracę, a z drugiej strony oczekuje rzetelnego przygotowania i wykształcenia. Wiem, bo w tej chwili w centralnym
laboratorium policji przebywa na stażu moja studentka. Ludzie
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prof. Henryk Koroniak
naoglądali się seriali, choćby CSI: Kryminalne zagadki Miami, stąd
może ta popularność. Tu nie chodzi o ściganie przestępców, ale o
analizę śladu. Kwestia dopingu w sporcie, narkotyków, dopalaczy,
terroryzmu. To wszystko nie są puste hasła, to się dzieje i żeby się
za to zabrać w sposób profesjonalny, diagnostyczny, trzeba głębokiej wiedzy i ją chcemy i potrafimy dać.

Parę dni temu odbyła się konferencja dla nauczycieli chemii
i przyrody...
To bardzo potrzebna idea. Najważniejszym czynnikiem czy
młody człowiek pokocha przedmioty ścisłe jest jego pierwszy nauczyciel, który albo rozbudzi w nim entuzjazm, albo go kompletnie do tych przedmiotów zniechęci. W związku z powyższym nauczyciel też musi mieć w sobie entuzjazm, a oprócz entuzjazmu
jeszcze umiejętność i wiedzę uaktualnianą na co dzień.

prof. Piotr Kirszensztejn
Temu w jakim kierunku ma iść szkolnictwo związane z chemią,
poświęcona była też część tej konferencji. Byłem ciekaw, jaki będzie oddźwięk wśród nauczycieli, którzy są z młodymi przyszłymi naszymi kandydatami w tejże szkole i muszę powiedzieć, że
przyjęli to z aplauzem. Do tego przyzwyczaili sie, studiując dawno, dawno temu na naszym wydziale, gdyż w większości to nasi

absolwenci i konkluzja była taka, że wracamy do tego, co było zawsze najważniejsze na Wydziale Chemii. I pytam: Do chemii? Nie.
Do logicznego myślenia.
Bierze Pan udział w wykładach otwartych w Zamku, których
tradycja sięga czasów przedwojennych. Jaki temat Pan poruszył?
Trudny. Motywem wiodącym cyklu wykładów w tym roku akademickim jest „Porządek”. Na temat porządku mówili już historyk

i prawnik, i fizyk, i biolog, tym razem mówił chemik. Tytuł mojego
wykładu był dość prowokujący i raczej filozoficzny niż chemiczny, bo brzmiał „Porządek a przypadek. Czy to nie to samo?”. Usiłowałem pokazać na prostych przykładach, bez skomplikowanego
i dość hermetycznego języka chemika, że pewnie świat jest bardzo uporządkowany, a z drugiej strony, gdyby nie przypadek, to
nie wiadomo czy wiele uporządkowanych rzeczy byśmy w ogóle zaobserwowali. A może świat jest jedną wielką entropią, czyli
nieuporządkowaniem, bałaganem, tylko tu i ówdzie coś tam się
uporządkowało. Z innej strony, wszystko jest tak uporządkowane, że tylko trzeba matkę naturę podpatrywać, żeby te wszystkie uporządkowania znaleźć. Pokazywałem jak skonstruowany
jest chociażby dziób tukana, na bazie którego buduje się teraz
karoserie samochodowe absorbujące uderzenie. Mówiłem jak
pojawiły się w cudowny sposób przypadkowo odkryte leki – penicylina czy leki nowotworowe. Podsumowanie było właściwie
takim kluczem do stwierdzenia przypisywanego Pasteurowi, który w połowie XIX wieku powiedział, że tylko umysł przygotowany ma wielką szansę zrobić rzeczy wielkie. A ja bym powiedział,
że tylko umysł przygotowany, w sensie uporządkowany, musi
wiedzieć czego szuka, bo inaczej nie zauważy tego, co już ma.
Fleming, który zauważył, że pleśń z Penicillium notatum zabija
gronkowca, gdyby nie szukał, nie zauważyłby tego.
Chciałabym teraz poruszyć aspekt historyczny. W tym roku
mija 90 lat od podziału Wydziału Filozoficznego na humanistyczny oraz matematyczno-przyrodniczy, w tym ostatnim
znalazły się katedry chemii. Proszę krótko przybliżyć losy
Wydziału Chemii i odnieść się do warunków pracy chemików,
którzy w pewnym momencie po pożarze przenieśli się również do Zamku, gdzie właściwie za te marne warunki zapłacił
śmiercią profesor Korczyński, a dziś Wydział Chemii jest jednym najnowocześniejszych w Europie...
Otwierając ten budynek na
początku roku akademickiego
2012/2013 powiedziałem, że nic
tak pięknego w poznańskiej chemii się nie wydarzy przynajmniej
przez najbliższe sto lat. Budynek
ma wszystko to, co powinien.
Oczywiście jest jeszcze wiele drobiazgów, które należy jak w każdym domu poprawić, musimy się
zastanowić, gdzie powiesić portret przodka albo coś innego. Ale
to są drobiazgi, natomiast to co
mamy w tej chwili, choć tego tak
naprawdę nie widać, czyli bezpieczną kanalizację, bezpieczne
ścieki, wyciągi, tu naprawdę, odpukać, nie powinno wydarzyć
się nic w sensie niebezpiecznego eksperymentu. A teraz o historii. W przyszłym roku będziemy obchodzić jako samodzielny
Wydział Chemii swoje 35-lecie.
Przygotowujemy z tej okazji monografię ze starym Collegium Chemicum przy ulicy Grunwaldzkiej 6 w roli głównej. To jest po prostu kawał historii i to nie tylko
polskiej. W czasach wojny prowadzono tam badania nad wysoko
stężonym nadtlenkiem wodoru, czyli paliwem do rakiet… Druga
część to będą wspomnienia profesorów... Monografię uzupełnią
aneksy z absolwentami, doktorami, których mamy coraz więcej,
z doktorami honorowymi też.
fot. Maciej Kaczyński CK Zamek
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Spełnić
marzenie
Z prof. Haliną Lorkowską, rektorem Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz
Czy po objęciu przez Panią stanowiska rektora wszystko dzieje się tak, jak
Pani sobie wyobraziła i z takimi założeniami, jakie Pani miała odnośnie Akademii Muzycznej?
Mogę odpowiedzieć absolutnie twierdząco. Jak Pani pamięta przez siedem lat,
od 2005 do 2012 roku, byłam prorektorem do spraw artystycznych i naukowych, stąd płynne przejęcie obowiązków i wszystkie plany, o których realizacji
w pewnej perspektywie myślałam, w tej
chwili dzięki moim współpracownikom,
zrealizowaliśmy.
Na przykład...
...uruchomiliśmy studia trzeciego stopnia – doktoranckie, studia podyplomowe,
kolejne jednostki organizacyjne uczelni uzyskały uprawnienia do nadawania
stopnia doktora sztuki, cały czas modernizujemy programy nauczania. Jesteśmy
otwarci na sygnały płynące od młodzieży
studiującej, staramy się spełniać jej oczekiwania tak, żeby czas spędzony w uczelni był dla niej naprawdę czasem ważnym,
znaczącym i efektywnym. Staramy się dać
tym młodym ludziom to, co jest możliwe
w warunkach kształcenia artystycznego.
Myślę, że nasza młodzież wie, że ta szkoła
jest dla niej, a my jesteśmy dla nich.
Czy jakieś nowe projekty muzyczne?
Tego to u nas dostatek, choćby ze
względu na jubileusz 95-lecia istnienia
uczelni i na realizację
projektów uczelnianych
i wydziałowych. Najbliższy to koncert, który odbędzie się w Auli Uniwersyteckiej 1 kwietnia
i jest to projekt uczelniany. W tym miejscu pragnę
serdecznie podziękować
za gościnę Jego Magnificencji Rektorowi UAM
prof. Bronisławowi Marciniakowi. W ramach tego
koncertu wystąpią: soliści-wokaliści pedagodzy
Wydziału Wokalno-Aktorskiego, ogólnouczelniane chóry oraz orkiestra
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symfoniczna, za
pulpitem dyrygenckim stanie
prof. Marcin Sompoliński. W programie wieczoru
dwa wielkie dzieła – Magnificat J. S. Bacha i Stabat Mater
K. Szymanowskiego. Dzień koncertu to
Wielka Środa… myślę, że to jest dobry
czas właśnie na taki repertuar, taki, który
wymaga zatrzymania się w pędzie, w którym żyjemy, przemyślenia wielu spraw
i Via Mariana, tak się nazywa ten projekt,
jest do tego dobrym pretekstem.
Zatem Paderewski nie zdominuje muzycznie roku jubileuszowego...
Nie, ale myślę, że zdominuje postaciowo, bo jeśli odbędzie się w Poznaniu,
w drugiej połowie maja, drugi zjazd szkół
noszących imię naszego patrona i przyjadą młodzi ludzie z całej Polski, to wtedy zdominuje, i postaciowo i muzycznie.
Bo chcemy tym młodym ludziom pokazać Paderewskiego jako kompozytora
w ramach specjalnie dla nich przygotowanych koncertów, ale też Paderewski
jest z nami przez cały czas, więc trudno,
żeby był tak mocno eksponowany w roku
95-lecia uczelni, jeżeli hasłem przewodnim jubileuszu jest zdanie Pamięci naszych
mistrzów…
Opublikowała Pani książkę na temat…
...naszego patrona! Jak wyraził się jeden z recenzentów,
to obowiązek tych, którzy stoją na czele szkoły. W tej chwili
jest mi dane trzymać ster uczelni i tak się złożyło, że i historia,
i Poznań, i Paderewski w Poznaniu, i Paderewski w ogóle,
to tematy bardzo mi bliskie…
Są u Pani gwiazdy, które też
uczą.
Może słowo „gwiazdy” jest
zbyt celebryckie, na pewno pojawiają się mistrzowie i ci starsi,
i ci młodsi, którzy w roku jubileuszowym uczestniczą w realizacji projektów artystycznych.
Mieliśmy pokaz umiejętności

Wydziału Wokalno-Aktorskiego w ramach koncer tów
16 i 17 stycznia. Teraz
w projektach wydziałowych prezentować
będą się pedagodzy,
którzy cieszą się zasłużonym uznaniem,
którzy są autorytetami dla młodych ludzi, żeby wymienić tylko skrzypka prof.
Bartosza Bryłę, koncertującego laureata
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Henryka
Wieniawskiego, nauczyciela i mistrza Agaty Szymczewskiej (I nagroda na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu).
Proszę pamiętać, że Agata Szymczewska
jest asystentem w Katedrze Instrumentów Smyczkowych, a obecnie pracuje
pod okiem Anne-Sophie Mutter, niemieckiej wirtuozki skrzypiec. Jest jedną z młodych dam wiolinistyki – już tej światowej –
jest członkinią znakomitego Szymanowski
Quartet. W perspektywie lat Agata Szymczewska będzie mistrzem dla tych młodych ludzi, którzy dzisiaj patrzą na nią jako
na młodego asystenta, ale też na artystkę
zdobywającą estrady świata. Oczywiście
poza smyczkowcami w uczelni pracują
i działają znakomici pianiści, żeby wymienić tylko najmłodszego z nich Jacka Kortusa, a obok niego dr hab. Joannę Marcinkowską, dra Piotra Żukowskiego, dra
Piotra Szychowskiego – laureatów wielu konkursów. Młodzi doktorzy sztuki za
dwa-trzy lata przystąpią do realizacji habilitacji, a do tego są koncertującymi pianistami… I to jest ważne, bo dzisiaj młodzi ludzie studiujący w uczelni chcą mieć
kontakt z mistrzem, który jest czynnym artystą, chcą, żeby ten mistrz był obok nich
w klasie, kiedy prowadzone są zajęcia indywidualne, to jest to nasze kształcenie,
którego bronić będziemy jak źrenicy oka,
bo to ono daje możliwość wykształcenia
prawdziwych osobowości artystycznych,
a ten mistrz za godzinę założy frak albo
długą sukienkę i będzie znakomitym artystą na estradzie. I młodzież potrzebuje

właśnie takich mistrzów, i my takich mistrzów
w uczelni mamy.
I ich kochają!
Ach, tak, tak! Łącznie mamy 746 studentów.
To nie jest liczba może dla Państwa szokująca,
jesteśmy małą, kameralną uczelnią. Studenci
nie są anonimowi. Czujemy się tu jak w jednej
wielkiej muzycznej rodzinie.
A to bardzo miłe.
Dla nas to norma. Często żyjemy życiem
studentów, jesteśmy tymi, którzy pomagają im
nie tylko w sprawach artystycznych, ale także
w rozwiązywaniu problemów życiowych, ta
więź jest troszkę inna…
To chyba specyfika szkół artystycznych...
a gwiazdy spoza Polski?
Ten rok nie jest takim, kiedy można mówić,
że sprowadzamy gwiazdy. My jesteśmy uczelnią, która utrzymuje się z pieniędzy podatników.
Dostajemy dotację z budżetu państwa na dydaktykę i na działania artystyczne studentów
i pedagogów. Sprowadzenie gwiazdy wymaga kolosalnych nakładów finansowych, nas na
to nie stać. Poza tym promujemy swoje gwiazdy. Jesteśmy w pierwszym rzędzie Akademią,
w drugim instytucją kultury. Jeśli łączymy te
dwie funkcje, to zawsze po to, żeby formować
naszych pedagogów i naszych studentów.
Odnosicie Państwo międzynarodowe sukcesy…
Od wielu lat uzyskujemy około siedemdziesięciu nagród w ciągu roku akademickiego dla
studentów i pedagogów. Wśród nich są także
nagrody uzyskiwane na międzynarodowych
konkursach muzycznych....
...Czajkowskiego w Moskwie, we Francji,
w Cremonie, mieście Stradivariego...
...to nasi lutnicy, to nasza duma, tu prezentujemy ich instrumenty. Nie ma drugiej akademii muzycznej w tej części Europy, która kształciłaby w tej specjalności. Nasi lutnicy budują
instrumenty, ale także uczą się jak poprowadzić pracownię lutniczą, jak nabyć umiejętności bycia opiekunami instrumentów w szkołach
i orkiestrach.
Dzięki Państwu ten zawód istnieje!
Nie tylko dzięki nam. Proszę pamiętać, że
w Polsce funkcjonują pracownie lutnicze, w których często pracują od lat całe rodziny. Słynie
z tego m.in. nasze Podhale. Można uczyć się
lutnictwa bez wymiaru muzycznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Stamtąd przybywają do
nas kandydaci, ale mamy też
zaplecze w postaci klasy lutnictwa w Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza
w Poznaniu, a te miasta i kraje, które Pani wymieniła, to są
miejsca, gdzie wysyłane są instrumenty zrobione przez naszych lutników i gdzie zdobywamy nagrody.

Wspomniała Pani o Erasmusie – czy jest wymiana studentów?
Jesteśmy w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych uczelni muzycznych Europy
ze względu na wymianę w programie Erasmus.
Mamy podpisanych prawie dziewięćdziesiąt
umów między uczelniami muzycznymi, praktycznie w każdym zakątku Europy. Nasi studenci wyjeżdżają w ramach programów Erasmus i Erasmus +; jest to wyjazd na semestr
lub dwa. Nie mają żadnych kompleksów. Biegle władają językiem angielskim, potrafią odnaleźć się w każdych warunkach, a poziom ich
wiedzy i umiejętności artystycznych jest taki, że
nie mamy się czego wstydzić, wręcz odwrotnie.
Każdy taki wyjazd jest dla nich szansą na zdobywanie doświadczenia i nowych kontaktów.
To one potem owocują, kiedy studenci szukają swojego miejsca w zawodzie. Przyjaźnie nawiązane w czasie pobytu za granicą procentują. A pedagodzy, którzy przyjeżdżają do nas
z wykładami otoczeni są wszechstronną opieką,
świetnie się u nas czują. Warsztaty, które prowadzą cieszą się uznaniem studentów. To dla nas
okno na świat i my z niego korzystamy.
95 lat to prawie sto. Co starsza dama ma
w planach?
Starsza dama ma w planach powołać do życia kolejny kierunek. Myślę o muzyce jazzowej
i estradowej. Ma plan, żeby powołać też nowe
specjalności w ramach kierunków już istniejących; ma plan, żeby dać szansę szczególnie
studentom studiów drugiego stopnia na studiowanie w zreformowanym programie kształcenia. Chcemy pomagać naszym absolwentom
w wejściu na rynek pracy.
Trudno nie zapytać o tą największą inwestycję, która właściwie zmieniła akademię całkowicie.
Rzeczywiście… użyła Pani słowa „zmieniła”. Myślę, że my dzisiaj nie potrafimy sobie wyobrazić, jak to było w roku 2005 czy 2006, kiedy
nie mieliśmy Auli Nova, której sercem jest sala
koncertowa, ale budynek jest budynkiem dydaktycznym. Znajdują się tam sale wykładowe,
laboratorium odsłuchu, studio nagrań, studio
muzyki elektroakustycznej. To naprawdę trudno
wyobrażalne, że pracowaliśmy kiedyś bez niego; że mieliśmy tylko naszą starą aulę, która od
stycznia tego roku nosi imię Stefana Stuligrosza.
Czego Państwu życzyć z okazji jubileuszu?
Żeby się spełniło jedno z naszych marzeń,
które jest bardzo trudne do spełnienia, mianowicie by udało się nam dokończyć czwarty etap
rozbudowy uczelni, czyli do klatki schodowej,
która kończy nowy budynek, dobudować skrzydło – część dydaktyczną, która nie jest nam na
razie dana. Wiemy, że to trudny czas na realizację takich inwestycji, ale nie przestajemy o niej
myśleć i działać. Konkretnie chodzi o działkę
przy ulicy Skośnej. Mamy jednak nadzieję, że
kiedyś, w perspektywie pięciu czy dziesięciu lat,
uda nam się postawić ten brakujący fragment
budynku dydaktycznego.
fot. PIRANUS PPHU
Jagoda A. Musiał & Wojciech G. Musiał
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Kilka dni temu otworzył Pan wystawę pt. „Wielkopolska. Tu warto być. To
warto zobaczyć”. Dlaczego warto tu
być?
Dlatego, że jest to piękny region, dlatego, że stąd pochodzimy i dlatego, że się
tu urodziłem. Dlaczego warto? Dlatego,
że są tu miejsca zadziwiające, jeśli się ich
poszuka.
Dlaczego warto zobaczyć?
Dlatego, że ludzie jeżdżą za granicę,
a nie znają swojego podwórka. Mam znajomych, rok w rok odwiedzają Egipt, a nie
byli w Kórniku czy w Rogalinie.
Jakie miał Pan odczucia widząc tłum
na wystawie?
Dla mnie to duża satysfakcja, a ważne,
że fotografie nie trafiają tylko do komputera. Ważne, że ludzie, którzy mnie znają
oraz ci, którzy mnie nie znają, chcieli zobaczyć, jakie prace im zaproponuję.
Które fotografie cieszyły się największym uznaniem? Jakie komentarze
może już przy składaniu gratulacji?
Największe zainteresowanie wzbudziły cztery zdjęcia. Czarnym koniem nomen omen było prawie białe zdjęcie samotnego drzewa w pustej śnieżnej połaci.
Jechałem kiedyś do Sierakowa, do Parku
Krajobrazowego i wówczas trafiłem na
mgłę, była zima. Kątem oka zauważyłem
urzekający widok, wysiadłem z samochodu... takie zdjęcia są darem chwili.
Drugie, to zdjęcie kwitnących jabłoniowych sadów koło Pyzdr. Na trzecim uchwyciłem schody w Okrąglaku,

Z aparatem w ręku
staję się innym
człowiekiem
Z autorem wystawy Karolem Budzińskim
rozmawia Mariola Zdancewicz
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chociaż to obiekt już mocno obfotografowany, a na czwartym widać – to już historia, trzy nasze rogalińskie dęby, Lecha,
Czecha i Rusa. Byłem tam niedawno. Lech
już po prostu upadł. Czyżby to była jakaś
zapowiedź?
A komentarze, hmmm... że piękne, że
zrobione po mistrzowsku. Nie czuję się
żadnym mistrzem, ani artystą się nie czuję.
Po prostu kocham przyrodę, kocham historię, jeżdżę, łażę, dzisiaj już też o piątej byłem w Poznaniu, bo jak nie być, jak tu spać,
kiedy tyle śniegu jest w mieście. Po prostu
jestem zwykłym pstrykaczem.
Oglądając Pana zdjęcia, ma się wrażenie, iż o ich zaistnieniu zdecydował moment, ten ułamek sekundy przed zachodem słońca...
Zdarzają się zdjęcia z przypadku… zrobione jakby przejazdem, natomiast większość jest zaplanowana. To efekt wielogodzinnych spacerów po łąkach i lesie, to
czas oczekiwania na wschody słońca często przy chmarach natrętnych komarów,
to zarywanie nocy, aby dotrzeć do czatowni przed świtem, to cisza przy minus dziesięciu stopniach, gdzie słychać własne myśli oraz skrzypiący pod nogami śnieg, to
wreszcie przygotowania i staranie się o zezwolenia na wykonanie unikalnych zdjęć,
kiedy na wiosnę w okolicach Lądu, Pyzdr,
Rogalina czy Wojnowic słychać na wodzie
lądujące gęsi, a z oddali klangor żurawi,
łąki przed wschodem spowija mgła, a horyzont oświetlają poranne zorze, to są te
magiczne chwile.

Z naszej rozmowy, wynika że o fotogra- klatka po klatce odsłania codzienne żyfii myśli Pan nieustannie, nieustannie cie w osiemnastu wybranych klasztorach,
Pan jest gotowy…
przybliża miejsca, do których często osoTak, jeśli za chwilę tutaj złapałbym apa- ba świecka nie ma dostępu.
rat do ręki, to bym się przemienił w inneW lipcu przejechałem dziewięć tysięgo człowieka. To tak jak w bajce Disneya, cy kilometrów samochodem po Stanach
jak ten bodajże Gooffy, jeśli jest pieszym to Zjednoczonych i zastanawiałem się, czy nie
chodzi normalnie, a gdy jest kierowcą, to pokazać trochę czegoś innego, jednak żystaje się takim piratem drogowym. Ja też, cie jest tak krótkie, można czasami nie zdątak to odbieram, że staję się nieobliczalny. żyć pokazać tego co dla nas najważniejsze.
Nieważne, że żona się gdzieś spieszy, że Czy obecna wystawa jest takim pendant
gdzieś jesteśmy umówieni, jeśli tylko jest dla albumu?
to ten moment, to wysiadam z samochodu
Tak myślałem, że będzie współgrała
i robię zdjęcie, bo już nigdy w życiu mogę z nim...
go nie zrobić.
No właśnie, jedno zdjęcie zapowiada
Czyli to pasja..
go...
...przeradzająca się już w uzależnienie
Tak naprawdę dwa. Jedno to zdjęcie
(śmiech). Czasem trudno nad nią zapano- z klasztoru ojców Kamedułów w Bieniwać. Czasem są takie klimaty na przykład szewie, drugie Bieniszew pokazany z lotu
w klasztorach, gotyckich, barokowych, ptaka i te dwa zdjęcia też są umieszczone
gdzie światła pięknie kładą się na cegle... w albumie, ale o tym już nie mówiłem na
robi się niesamowity nastrój...
wernisażu...
Z miejsca Pana urodzenia, z Pyzdr, jest Gdzie go będzie można zobaczyć i kutylko jedna fotografia?
pić?
Dwie. Trudno było wybrać. To jednak
Kupić jeszcze nie wiem, tak szczerze
sześćdziesiąt dziewięć zdjęć...
mówiąc, a zobaczyć, Pani zobaczy u mnie,
Która to już Pana wystawa?
będą też na pewno jakieś promocje.
Trzecia. Pierwsza „Ogniem i mieczem” Myślę o naszych czytelnikach....
ukazała się równolegle z premierą filmu
Pewnie u Świętego Wojciecha, ale doJerzego Hoffmana, druga „Kościoły i klasz- kładnie jeszcze nie wiem…
tory Wielkopolski” też w Muzeum Archidie- Do kiedy będzie trwać wystawa?
cezjalnym. Z tamtej wystawy narodził się
Do końca marca, następnie pojedzie
temat na kolejną, pokazującą Wielkopol- do Słupcy, potem do Pyzdr, Gniezna, Śroskę. Zrodził się też pomysł na wydanie al- dy Wielkopolskiej, Koła...
bumu, który ma ukazać się pod koniec lu- Gratuluję wystawy i życzę dalszych udatego. „Rok Pański. Klasztory Wielkopolski” nych projektów.
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zwariowali

każdej inwestycji, każdej decyzji o zaciągnięciu zobowiązań.
To tak, jakby ktoś poszedł do kasyna, zagrał w ruletkę, stracił fortunę i miał pretensje do krupiera, że ten nie uprzedził
go, że może stracić. Hazard ma swoją cenę, ale w Polsce myśli się inaczej, jak zysk czy jego wizja to liberalizm, ale przed
ryzykiem ma nas uchronić socjalizm. Gdyby były wszelkie
zabezpieczenia i nadzór na takim poziomie, jaki obowiązuje banki, to oczywiście Amber Gold nie oferowałby odsetek
z kosmosu. Czy kredytobiorcy mają prawo czuć się oszukani? Gdyby kurs franka się nie zmieniał, byliby wygrani i o nic
by nie pytali. Niestety aby nie zepsuć sobie nastroju, nikt nie
doczytał umów do końca, nie policzył spreadu, nie zapytał
w banku, co to znaczy zmienne oprocentowanie, indeksowanie rat, zmienny kurs waluty i związane z tym ryzyko. Tego
wszystkiego kredytobiorcy woleli nie wiedzieć, wszak jak nie
wyjdzie, zrobi się raban, bo to nie lemingi pożyczki zaciągnęły, ale i eksperci na przykład z BCC, więc nie pozwolą rządowi,
aby ponieśli straty.
Wbrew temu, co się sądzi, polskie prawo bankowe jest
dość rygorystyczne i nadzór nad działalnością banków jeszcze działa. Jednak to w interesie samych banków jest pomóc
klientom, zwłaszcza gdy prowadziły agresywną akwizycję kilka lat temu, aby sprzedać jak najwięcej kredytów. Nie chodzi tu bynajmniej o spolegliwość, ale interes, bo klient, który
spłaca cokolwiek jest lepszy od bankruta, którego trzeba zlicytować. Bankom i ich klientom rekomendowane są negocjacje indywidualne. Nie poniosą strat ci,
którzy zdecydują się na „wakacje w spłacie”, wydłużenie okresu spłaty, obniżenie kosztów obsługi kredytu,
uwzględnienie oprocentowania depozytów w szwajcarskich bankach. Warto dodać, że wbrew pozorom
odstępstwo od utrzymywania sztucznego kursu na
stałym poziomie nie było aktem desperacji i nieodpowiedzialności. Problem szwajcarskich bankierów polega na
zalewie gotówką z różnych stron, wprowadzono więc ujemne
oprocentowanie depozytów, aby zniechęcić do ich składania
na poziomie – 0,75%. Dodam, że winni są wszyscy, zwłaszcza rządy tych krajów, które pozwalają w nieograniczony sposób na transfer gotówki za granicę. Mimo deklaracji Unii Europejskiej, unikanie podatków w Europie jest powszechną
praktyką. Myślę, że Szwajcarii znudziła się rola pasera w tym
procederze.
A co na to sami Szwajcarzy? Prawdopodobnie śmieją się,
bo ich dobrobyt wcale nie bierze się ze spekulacji walutowych, jak się sądzi, ale przede wszystkim z pracy. Szwajcaria słynie nie tylko z dyskretnych banków, serów i czekolady.
Podstawą gospodarki tego kraju jest przemysł precyzyjny, farmaceutyczny, chemiczny i choć do Unii Europejskiej nie należy, to jest od niej zależna. Jest jednym z nielicznych europejskich krajów, który nie dokonał deindustrializacji, czyli nie
wyprowadził swoich fabryk do Azji. Oni ciągle coś produkują
i to nie tylko sery, bez których Europa mogłaby się obyć, ale
ważne dobra inwestycyjne i wyroby zaawansowane technologicznie, niezbędne dla europejskiego przemysłu, choć ten
jest w fazie szczątkowej. Jeśli kurs franka wzrośnie, czyli jeśli
szwajcarska waluta będzie za mocna, to Szwajcarzy w Unii
niczego nie sprzedadzą!
Dokładnie z tych samych powodów co Szwajcarom, nam
nie powinno zależeć, żeby złotówka się umacniała względem
franka czy euro, ponieważ nasze PKB i PNB rośnie dzięki eksportowi. Ratowanie za wszelką cenę kredytów we franku
może okazać się krokiem samobójczym dla całej gospodarki.
Problem zniknąłby, gdybyśmy przystąpili do strefy euro, ale
chwilowo się to nam nie opłaca. Nie tylko nie opłaca, spełnienie warunków przed przystąpieniem do tego klubu też byłoby politycznie kosztowne.
Szwajcarzy nie zwariowali i Polakom również zalecam zachowanie rozsądku.

zy Szwajcarzy
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Serwisy gospodarcze obiegła wiadomość o wynikach
referendum w Szwajcarii na temat rezerw banku centralnego. Szwajcarzy odrzucili wszystkie trzy poddane pod głosowanie inicjatywy – zwiększenia rezerw złota, zaostrzenia
kwot imigracyjnych, a także zniesienia ulgi podatkowej dla
zamożnych cudzoziemców. Wyniki przedstawił publiczny
nadawca Schweizer Radio und Fernsehen. Oznacza to, że
osoby posiadające kredyt we frankach mogą odetchnąć
z ulgą. Mimo wprowadzenia euro, wiele banków woli przeprowadzać transakcje we frankach szwajcarskich, jako walucie pewnej, stabilnej, której nie grozi inflacja. Ta pewność
stała się podstawą udzielania pożyczek i kredytów przez
polskie banki, zwłaszcza na zakup nieruchomości. W tej
chwili w Polsce jest siedemset tysięcy kredytów hipotecznych zaciągniętych w szwajcarskich frankach.
Oczywiście w Polsce walutą obowiązującą jest złoty,
więc ci, którzy zaciągnęli kredyty we frankach, raty spłacają
w złotówkach, po kursie bankowym obowiązującym w terminie spłaty. Okazało się, że kurs wymiany w kantorach jest
korzystniejszy od bankowego. Rozpoczęto kampanię medialną, która miała zmienić tę zasadę i dać możliwość spłaty w walucie kredytu. Trzeba wyjaśnić, że w chwili zawierania umów z bankami, sześć lat temu, kurs był bardzo niski
i kredyt tani ze względu na niższe oprocentowanie. Kiedy
frank kosztował 2,55 złotego, wszyscy byli zachwyceni, ale
wiadomość o referendum spowodowała panikę
i eksperci ostrzegali, że wkrótce frank może kosztować 4 zł. Niespodziewanie w połowie stycznia
tego roku szwajcarski bank centralny ogłosił, że
nie będzie więcej bronił kursu franka. Spowodowało to lawinowy wzrost ceny na giełdzie i przez
chwilę kurs przekroczył 5 zł za franka. Zawieszono
transakcje i wkrótce kurs bankowy ustabilizował
się na poziomie 4,30 zł. Trzeba wyjaśnić, że oficjalny
kurs w strefie euro wynosił 1,2 franka za euro i nic na to nie
wskazywało, aby miało się to zmienić. Nie zależy na tym
zwłaszcza Szwajcarom. Nim wyjaśnimy dlaczego, wróćmy
do polskich kredytów.
Kiedy klienci ruszyli do banków po atrakcyjne kredyty hipoteczne we frankach, Komisja Nadzoru Finansowego
ostrzegała, że ma to znamiona hazardu. Banki nie posłuchały rekomendacji. Prasę obiegły enuncjacje liberalnych
ekspertów, mniej więcej w takim tonie: „Pozwólcie nam ryzykować, to podstawa wolności gospodarczej”.
Politycy, zwłaszcza PiS-u twierdzą, że państwo powinno rekompensować straty wynikające ze wzrostu ceny
franka. Walka o klientelę wyborczą to zrozumiałe, ale to
nie elektorat PiS-u te kredyty zaciągał. Mimo różnych pomysłów jak ten problem rozwiązać, zawsze zapłaci za to
podatnik, czyli składka biednych na bogatych. To młodzi
ludzie, dobrze zarabiający zaciągali kredyty hipoteczne,
a nie biedacy czy pracownicy sfery budżetowej. Oczywiście to przykra wiadomość, kiedy ktoś otrzymuje z banku list z informacją, że w następnych miesiącach zapłaci
większą ratę. Mimo wszystko nadal te kredyty są bardziej
atrakcyjne od złotówkowych. Argument, że wzrost wysokości rat spowodował, że większość nie jest w stanie ich
spłacać, jest nieprawdziwy. Najczęstsza przyczyna to nadmierny optymizm kredytobiorców i brak ze strony banków
ostrzeżenia przed zbyt ryzykownymi zachowaniami. Wielu
ludzi zaciągnęło kredyty hipoteczne na domy czy apartamenty, kalkulując w chwili zawierania umowy maksymalną wysokość raty, jaką będą w stanie płacić. Zwyczajnie
przeinwestowano. W podobnej sytuacji jest wielu kredytobiorców, którzy nie skorzystali z opcji walutowej, a od początku zdecydowali się na kredyty w złotych, jednak nimi
nikt się nie przejmuje. Ale czy powinien ktokolwiek się tym
przejmować? Odpowiem, że nie. Ryzyko jest elementem
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