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POLSKA

Na gorąco…
z Jerzym Buzkiem
Jubileusz kosmetologii
Tybet. Trwanie
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Marek Zaradniak

Nazywano ją „bosonogą
diwą”. Była ikoną Wysp Zielonego
Przylądka. Postacią charyzmatyczną. Łatwo rozpoznawalny, charakterystyczny głos sprawiał, że jej
pełne nostalgii piosenki uwielbiał
i uwielbia świat. Niestety Cesaria
Evora, bo o niej mowa, odeszła
17 grudnia 2011 roku. Miała 70 lat.
Umarła w swym rodzinnym mieście Mindelo. W Polsce artystka
cieszyła się sporą popularnością
i dlatego była tu częstym gościem.
W Poznaniu słuchaliśmy jej w Arenie 14 kwietnia 2005 roku. Zaśpiewała na dzień przed otrzymaniem
w Zabrzu „Złotych płyt” za krążki
„Voz D’Amor” (nagroda Grammy
w kategorii World Music 2004),
„Cafe Atlantico” i „Best Of”.
Popularyzatorka nostalgicznych, opowiadających o trudach codziennego życia morn i colader urodziła się 27 sierpnia 1941 roku w Mindelo. Śpiewać zaczęła mając 16 lat. Jako
młoda dziewczyna występowała w barach, tawernach i klubach na wyspie
Sal. Nagrywała dla radia. Niepowodzenia sprawiły, że postanowiła nawet
zrezygnować ze śpiewania na kilka lat. Sławę światową zyskała stosunkowo
późno. Była już po czterdziestce. Przełomem w jej karierze stało się poznanie
Fancuza, ale zarazem mieszkańca Wysp Zielonego Przylądka, Jose de Silvy.
Wyjechała do Paryża i dzięki temu usłyszał o niej świat. Śpiewała nie tylko
solo, ale i w duecie. Sporą popularność zdobyła w Polsce, z nią nagrywały
Kayah i Dorota Miśkiewicz. Postać „bosonogiej diwy” przypomina wydany
właśnie album Casaria Evora „Greatest Hits”. Zawiera tak znane piosenki jak
„Sodade”, „Mae Africa”, „Carnaval De Sao Vicente” czy „Um Pincelada”. Szkoda
jednak, że w tym zestawie nie ma żadnego z duetów. Ale tak czy owak posłuchać i powspominać warto.

Aż jedenaście nowych kompozycji zawiera ósmy solowy album
Marka Knopflera „Tracker”. Inspiracją dla znakomitego muzyka stała się
twórczość zmarłej w 2010 roku brytyjskiej pisarki Beryl Bainbridge, którą
w Polsce znamy przede wszystkim z powieści „Każdy troszczy się o siebie”,
a także zmarłego przed 30 laty poety brytyjskiego Basila Buntinga. Gościnnie w nagraniach uczestniczyli m.in. kanadyjska wokalistka folkowa
Ruth Moody i saksofonista Nigel Hitchcock.
Płytę otwiera pogodna
piosenka „Laughs and
Jokes and Drinks and
Smokes”. Mark Knopfler
nawiązuje w niej do czasów młodości, gdy często pozostawał bez pieniędzy. Kolejny utwór
to nastrojowa ballada
„Basil”, do skomponowania której pretekstem
stała się twórczość Basila
Buntinga. Mark Knopfler zetknął się z nim,
gdy pracował w redakcji
„New Castle Evening Cronicle”. Motywy autobiograficzne spotkać możemy także w balladzie „River
Towns”. Mark Knopfler przyszedł na świat w Glasgow. Dorastał natomiast
w Newcastle nad rzeką Tyne. Warto zwrócić uwagę na dźwięk saksofonu
Hitchcocka. Przypomina on syreny statków, które Knopfler często słyszał
w swej młodości. Natomiast „Beryl” to piosenka opowiadająca o wspomnianej już pisarce Beryl Bainbridge. Warto wsłuchać się w brzmienie
gitary Knopflera. Krótko mówiąc, ten krążek powinien usatysfakcjonować sympatyków talentu Marka Knopflera.

Polskie Radio dba o spuściznę jaka pozostała po wybitnym pianiście
i kompozytorze Krzysztofie Komedzie Trzcińskim. W serii „Krzysztof Komeda
w Polskim Radiu” ukazała się właśnie płyta „Sophia’s Tune”. Zawiera nagrania kwintetu Krzysztofa Komedy dokonane podczas Międzynarodowych
Festiwali Jazzowych Jazz Jamboree w Warszawie w latach 1963 i 1964. Płytę
otwierają nagrania z roku 1964. Najpierw „Repetition”, potem jeden z najsłynniejszych utworów kompozytora –
„Svantetic” i wreszcie dedykowany żonie
artysty Zofii „Sophia’s Tune”. Komedzie
towarzyszyli w nagraniach inni znakomici polscy muzycy – grający na saksofonie tenorowym i sopranowym Michał
Urbaniak, trębacz Tomasz Stańko, perkusista Czesław Mały Bartkowski oraz
basista Janusz Kozłowski. Natomiast
z roku 1963 pochodzą również dwie
ważne w twórczości Komedy kompozycje „II” czyli „Dwójka Rzymska” oraz
„Alea”. Skład muzyków jest niemal ten
sam, z wyjątkiem tego, że w 1963 roku
na basie zagrał Maciej Suzin. Nagrania koncertowe mają swoją wartość.
Drugi raz takiego samego wykonania
nie będzie, dlatego powinien po ten
album sięgnąć każdy, komu bliska jest
twórczość Krzysztofa Komedy. Tym bardziej, że coraz częściej do tych standardów sięgają inni polscy pianiści jazzowi. Warto więc posłuchać i porównać
jak grał mistrz, a jak grają inni.

harmonic to seria płyt
nagrywanych w Filharmonii Berlińskiej. Ukazują się na niej m.in.
nagrania Leszka Możdżera. Trzeci krążek
w serii to będący zapisem koncertu z 7 maja
ubiegłego roku album
„Leszek Możdżer and
Friends”, z udziałem
szwedzkiego wiolonczelisty i kontrabasisty
Larsa Danielssona, izraelskiego perkusjonisty Zohara Fresco oraz
Atom String Quartet.
Muzycy pojawiają się
tutaj jako duet fortepianowo-kontrabasowy, trio, a także z Atom String Quartet, co dla wszystkich było niezwykłym, nowym doświadczeniem. Jednak klasyczna technika oraz talent improwizacyjny sprawiły, że zespół mógł wykorzystywać
instrumenty w takim zakresie, jakiego wcześniej nie słyszano. Warto zwrócić uwagę na otwierającą, pełną ekspresji „Etiudę nr 2” Witolda Lutosławskiego. W „Na 7” Dawida Lubowicza swoje umiejętności wirtuozerskie
pokazuje Atom String Quartet. Natomiast „Gsharom” Zohara Fresco to
niezwykły popis gry tego artysty na instrumentach perkusyjnych. Warto
posłuchać.
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Etos „Solidarności”
ciągle ważny
25 lat temu, 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem – w maju
odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich
dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić
w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza. Z okazji jubileuszu
1400 samorządowców z miast, gmin wiejskich, powiatów, samorządów wojewódzkich i gości przyjechało do Poznania na Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, który został zorganizowany przez
sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych,
tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unię Metropolii
Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin
Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP, pod
patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.
4

Na początek chciałem przedstawić Państwu cytat: „Organy
samorządu terytorialnego muszą uzyskać uprawnienia do decydowania o całokształcie spraw lokalnych, w tym zakresie mogą
podlegać jedynie uregulowanemu ustawowo nadzorowi organów państwowych, służącemu kontroli przestrzegania prawa.
W razie sporu między samorządem a organami administracji,
rozstrzygnięcie należeć powinno do sądu, samorządy terytorial-

trudno sobie wyobrazić inne środowisko, w którym wszyscy,
nawet jeśli się osobiście nie znamy, czulibyśmy się tak ze sobą
związani. Widać ta idea ma coś w sobie z tej naszej wielkiej idei
sprzed 25, 30 lat, która Polaków tak połączyła i która jest dzisiaj
naszym znakiem rozpoznawczym. A więc przypomnijmy sobie,
bardzo krótko, przede wszystkim to była fundamentalna reforma 25-lecia niepodległości. Odtworzyliśmy demokratyczny,
gminny samorząd terytorialny. On był kiedyś,
trzeba go było odtworzyć w 1990 roku, to była
Gościem honorowym kongresu był profesor Jerzy Buzek, premier rządu RP
inicjatywa senatu, nawiązywała do „Solidarności”.
w latach 1997-2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach
Gminy uzyskały osobowość prawną, mienie, wie2009-2012 jego przewodniczący. W październiku 1981 roku przewodniczył oble milionów konkretnych własnościowych wartoradom pierwszego krajowego zjazdu delegatów NSZZ „Solidarność” reprezenści, także ponad tysiąc przedsiębiorstw państwotującego blisko 10 milionów Polaków, na którym uchwalono program „Samowych samodzielnie konstruują budżet, mają
rządna Rzeczypospolita”. Program był podstawą przemian, w tym odbudowy
własną administrację, jak marzyliśmy na piersamorządu gminnego w roku 1990. Potem w roku 1998 przeprowadził drugi
wszym zjeździe „Solidarności”. Wielu z nas wtedy
etap reformy samorządowej, przywracając
po raz pierwszy uczestniczyło w takim legalnym,
powiaty i tworząc samorządowe wojewódzoficjalnym, wielkim poruszeniu. Pisaliśmy progratwa. Prezentujemy Państwu wybrane fragmy, wielu z nas po raz pierwszy widziało wtedy
menty z jego inauguracyjnego wystąpienia.
Salę Kolumnową polskiego Sejmu, bo tam odbywały się najczęściej narady tych, którzy mieli
wejść w samorządność, a nie bardzo jeszcze wiene muszą mieć prawo do prowadzenia działalności gospodar- dzieliśmy, jak tego dokonać. Potem kolejny etap, osiem lat późczej. Niezbędna jest też możliwość zawierania porozumień mię- niej, tzw. reforma administracji publicznej, wiele aspektów zadzy samorządami. Dla realizacji swych zadań samorządy muszą rządzania państwem, począwszy od wprowadzenia podziału
mieć osobowość publiczno-prawną oraz prawo do uzyskiwania terytorialnego, nowego, aż po utworzenie demokratycznych
samodzielnie środków finansowych przez podatki lokalne”.
samorządów w powiatach i województwach. Także zdecentraTo jest cytat z programu Związku Zawodowego „Solidar- lizowanie opieki zdrowotnej, która przecież wtedy, teraz jest
ność” z 1981 roku, naokoło morze realnego socjalizmu i taki oto inaczej, zależała od samorządów. Podobnie pełna decentralizacytat, takie warunki powstania samorządności uchwaliliśmy cja szkolnictwa, to wtedy się stało. Reforma ta skutkowała nowtedy dla nas, dla Polek i Polaków, bo trzeba przyznać, że wym podziałem zadań publicznych państwa oraz zmianą systewszystkie one są dzisiaj podstawą działania samorządów. Dzięki mu finansów publicznych, to kluczowa sprawa – decentralizacja
takim ustaleniom możemy się cieszyć z wielkiego sukcesu finansów publicznych. Pamiętamy zażarte spory, zanim tę refor25-lecia. (...) To niezwykłe, bo polska „Solidarność” to fenomen. mę można było uchwalić. Jak odwiedzałem pod Warszawą paByły w nim niezwykłe elementy, nadzwyczajnie wielkie rozmia- nie posłanki i panów posłów, którzy obradowali, to były to częry opozycji, ogromna ilość ludzi, którzy się czynnie włączyli w to, sto godziny nocne, pierwsza, druga w nocy. Pracowali wszyscy,
aby działać w „Solidarności”. (...) Wypracowaliśmy długofalowy niezależnie od tego, z jakiej byli partii politycznej, to dzisiaj
plan naprawy kraju, a jego podstawą było obywatelskie uczest- warto podkreślić, bo mieliśmy mozaikę różnych partii politycznictwo. (...) Równocześnie dał taką wielką podstawę do tego, nych, od lewa do prawa, w ówczesnym parlamencie. Wszyscy
żeby obywatele mogli działać czynnie. Polska w czasach „Soli- pracowali w tym samym kierunku. Chcieliśmy uzyskać jak najdarności” poświęciła się temu, czemu chciałoby się dzisiaj po- lepszy rezultat. Nowy podział terytorialny umożliwił zbudowaświęcić wiele krajów w Europie i na zewnątrz Europy, nie w sa- nie trzech autonomicznych segmentów. (...) W rezultacie uzymej Unii, ale wokół Unii, budowaniu niezależnego skaliśmy coś nadzwyczajnego, właściwe narzędzia do
społeczeństwa aktywnych obywateli. To był wielki etos zaanga- zarządzania swoim własnym państwem. Nigdy nie powinniśmy
żowania, zaufania. Trzeba do tego powracać, odzyskiwać ten zapominać, to się stało w czasie tych dwóch reform. Polskie saetos i ciągle odtwarzać, nie tylko w doraźnej polityce, ale wła- morządy nie ograniczały się równocześnie do samego działania
śnie w naszych praktykach samorządowych. (...) Stąd zapewne w zakresie usług publicznych czy zadań publicznych, ale włązamysł organizatorów, żeby na początku naszego spotkania czyły się w politykę gospodarczego, społecznego i kulturalnego
jubileuszowego taki był temat mojego wystąpienia: „Od solidar- rozwoju kraju. (...) Spoglądając często na nasze samorządy z zeności do samorządności”. To stamtąd bowiem, z „Solidarności”, wnątrz, bo najczęściej spędzam czas daleko od kraju, mimo że
wywodzi się de facto samorządność, to tam tkwił podstawowy, wracam co weekend, nasze samorządy wyjątkowo dobrze zdały
polityczny, kulturowy także impuls Polski samorządnej i wszyst- egzamin. (...) I to, że udało nam się w sposób nadzwyczajny wykich reform, które się na nią składały. (...) Dzisiaj na tej sali, korzystywać środki z Unii Europejskiej, za co dzisiaj jesteśmy
w wielu miejscach, także w hotelu, w którym byłem rano, bardzo słusznie chwaleni, jesteśmy tutaj absolutnym wzorem.

5

Czego Państwo, czego liderzy samorządowi dokonaliście, bardzo samorządów w przyszłości. Musimy zapewnić dobre finansowanie
krótko (...). Samodzielnie podejmujecie decyzje strategiczne i bie- zadań własnych i tu współodpowiedzialność polskiego budżetu
żące (...). Gospodarka rynkowa, włączenie się w sprawy własno- centralnego jest oczywista, ale sami musimy się postarać o finanściowe, obrót nieruchomościami, instrumenty finansowe, także sowanie na przyszłość. To finansowanie będzie potrzebne
kapitałowe, to wszystko to
jest dziełem Waszym, samorządów. Skutecznie realizujecie niezwykłe działania, planując je, a potem realizując.
rozmawia Mariola Zdancewicz
Przestrzeganie tych zasad
i kontrola przez Radę tego, Wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli sze- finansowanie zadań własnych i tu współodpowieco się dzieje w części wyko- ściu organizacji reprezentujących społeczność dzialność polskiego budżetu centralnego jest oczynawczej samorządówm wy- samorządową... We wszystkich, w odniesieniu wista, ale sami musimy się postarać o finansowanie
daje się na wysokim pozio- do ostatnich lat, dominowało słowo ZMIANY, na przyszłość.
dokładniej potrzeba zmian... Wspomnę Pana Czy uważa Pan, że polski obywatel w dostateczmie. Współpraca jest być
może trochę niewykorzysta- wypowiedź, że „Samorządna Rzeczpospolita” to nym stopniu uczestniczy w życiu samorządu?
jest oddanie państwa obywatelom. Czy można
nym elementem, zawsze
Obywatele na pewno nie mają aż takiej pozybyło inaczej pokierować tym procesem?
o tym mówię, współpraca
cji w codziennym życiu samorządów, jaki powinni
Skierowaliśmy samorządność w kierunku oby- mieć. Co cztery lata w czasie wyborów jak najbarpomiędzy samorządami i akwatelskości i nie wyobrażam sobie innej samorząd- dziej, bo wybory są u nas demokratyczne i w związtywność obywateli. Jeśli
mogę Państwu powiedzieć, ności niż taką, którą chcą organizować sami oby- ku z tym wybór władz to jest domena i odpowiewatele i za którą się czują odpowiedzialni. To jest dzialność ludzi, obywateli, mieszkańców danego
co może być przyszłym jakby
surowcem rozwoju samorzą- demokratyczny wybór władz samorządowych na terenu, ale taki codzienny udział w życiu samorząwszystkich trzech szczeblach, to jest uczestniczenie dowym jest ciągle za mały. Trzeba tu włączyć ordów, to niewątpliwie będzie
instytucji i organizacji obywatelskich w sprawowa- ganizacje obywatelskie, trzeba również włączyć
to uaktywnienie naszych
obywateli. (...) Cieszę się bar- niu władzy i ja innej samorządności nie znam. I tyl- możliwość planowania budżetu przez grupy obydzo, że prezydencki projekt, ko taką, która zresztą opiera się na tym samym spo- wateli, bo to byłoby takie dobre uspołecznienie
sobie działania, co działania „Solidarności”, związku samorządów.
który
został
złożony
w 2013 roku, dotyczący wła- zawodowego, który powołał do życia wolną Polskę, Tą drogą trzeba pójść?
a także samorządy. To jest tak blisko siebie, obydwie
śnie samorządów, bardzo
Na pewno trzeba pójść tą drogą.
mocno podkreśla w tej usta- te idee, że trudno to rozdzielić i dla mnie to zawsze Czym więc jest samorząd?
jest skierowanie na ruchy obywatelskie, na działanie
wie, w jaki sposób można
Samorząd to przestrzeń do budowania określowłączyć obywateli do dzia- obywatelskie i na obywatelską odpowiedzialność.
nych wartości, takich jak dobro wspólne, które nie
Jednak, zarówno u prelegentów, jak i w luź- zawsze jest sumą dóbr indywidualnych, bo często
łań w samorządach. Jest to
niezwykle ważne (...), bo włą- nych rozmowach przewija się wątek braku sa- interes wspólny wyrasta ponad lub poza tę sumę. To
czenie organizacji obywatel- modzielności po tych pierwszych 15, może na- też przestrzeń budowania wartości społeczno-mowet 20 latach, że nie jest tak, jak mogłoby być... ralnych, wartości w ogóle, od braku których zaczął
skich może być takim samym
Na pewno trzeba pójść dalej z decentralizacją się nasz kryzys, od elementarnego braku zaufania
impulsem rozwojowym jak
państwa, bo ten proces nigdy się nie kończy, nato- w roku 2008, a więc uczmy się odpowiedzialności,
dla państwa, jak dla rządu
miast wielki sukces tych 25 lat, do którego się wszy- zaufania, wzajemności, empatii, autonomii, aktyw(...). Niech mi będzie wolno
powiedzieć parę słów o pro- scy przyznają i o którym wszyscy wiemy, był możli- ności. Wszystkie one są przeciwwagą dla zinstytuwy dzięki rzeczywistej możliwości samorządzenia się cjonalizowanego świata polityki i pozwalają przeblemach,
które
mamy.
Przede wszystkim źródła fi- w naszych gminach, powiatach i województwach, że trwać czasy kryzysu i zagrożenia. To bardzo ważne.
tego nigdy nie jest dosyć to jest zupełnie inna sprawa,
nansowania. Powinniśmy się
Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że to włazdobyć na rzetelną dyskusję, że nigdy nie jest dosyć pieniędzy, to też inna sprawa. śnie samorządy są materialnym, sprawczym, decyktóra pozwoli nam wypraco- Ale musimy pamiętać o tym, ile zrobiliśmy, jak bardzo zyjnym ucieleśnieniem „Solidarności”. Tak jak „Soliposunęliśmy się do przodu. Jeśli są potrzebne zmiany, darność” jest przedmiotem naszej dumy narodowej
wać nowy system finansów
to raczej pewne korekty, żadna rewolucja tu nie jest i uczą się jej na północy Afryki, na wschód od Polski,
publicznych. Pamiętajmy, że
sytuacja finansów publicz- potrzebna. Z pewnością pewne korekty tak...
w wielu miejscach próbują ją naśladować, również
nych nie jest najlepsza i mu- ...ma Pan na myśli...
w dalekiej Ameryce Południowej i pytają nas o to,
...dalsze pójście w kierunku decentralizacji finan- tak samorządy stają się dzisiaj symbolem sukcesu
simy to brać pod uwagę, i sasów publicznych. Pamiętajmy, że finanse publiczne naszej ojczyzny, a także są wzorem dla wielu innych.
morządy muszą postawić na
lokalną i regionalną przed- nie są w najlepszej kondycji. Samorządy muszą więc I o tym, o tej niezwykłej analogii i o tym niezwysiębiorczość. Bez takiej moż- postawić na lokalną i regionalną przedsiębiorczość. kłym wyróżnieniu dla polskiej samorządności w 25
Bez tego nie będziemy mieli możliwości finanso- lat od jej powstania możemy sobie dzisiaj nawzaliwości nie będziemy mieli
wania samorządów w przyszłości. Trzeba zapewnić jem z wielką radością i dumą powiedzieć.
możliwości
finansowania

Na gorąco… z byłym Premierem prof. Jerzym Buzkiem
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zwłaszcza powiatom, które na skutek prezydenckiego weta 5, 10 i 15 lat, a nie jak spożytkować te konkretne pieniądze. No
z 2001 roku zostały pozbawione bezpośredniego prorozwojo- i pozostając jeszcze przy Unii Europejskiej, to właśnie tam słyszy
wego finansowania i z tego powodu właśnie mają mniejsze się dzisiaj coraz częściej o potrzebie solidarności. Słyszymy to na
możliwości integrowania społeczności na terenie powiatu, a są każdym posiedzeniu rady europejskiej, niemal w co drugim wyto największe i najlepsze możliwości rozwojowe tych społeczno- stąpieniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Solidarści 80-, 100-, 120-tysięcznych, także groźne było, jak się dzisiaj ność stała się słowem niemal tak modnym jak w Polsce trzydzieokazuje, prezydenckie weto z tamtego okresu dotyczące ustawy ści parę lat temu. W relacjach wewnętrznych w Europie, jak i na
o reprywatyzacji, chciałem przypomnieć rząd, którym kierowa- zewnątrz mówi się o współdziałaniu, współodpowiedzialności,
łem w pełni przygotował, przeprowadził przez sejm i senat, nie- o wspólnym losie, o decyzyjności, dzięki temu, że jesteśmy rastety nie weszła ona wskutek tego weta w życie. Dzisiaj samorzą- zem i o wyciąganiu z tego wniosków. Jesteśmy więc z powrotem
dy mają z tym problem. (...) Bardzo ważne byłyby zasady przy idei solidarności (...).
prowadzenia bardziej swobodnej działalności w opiece społecznej, przeciwdzialanie bezrobociu, samorządy są tu
Chciałabym o refleksję zapytać jakiegoś lokalnym społecznościom decydokrępowane przepisami. Stan zagospowójta...
darowania przestrzennego budzi wiele
wania o swoim bycie. Po drodze
...ja jestem wójtem. Przedstawię się, Da- zmienialiśmy zasady. Szkoda, że
obaw. Projekt pana prezydenta dotycząriusz Wądołowski, wójt Gminy Pruszcz.
cy choćby ustawy krajobrazowej, to też
znalazły się i takie, które ubezwłasnoGeneralnie objąłem tę funkcję jako były wolniły samorządy. Tak jakby mieszkańma swoje znaczenie, może tutaj być
przedsiębiorca. Wiem, co było mi potrzeb- cy tych małych ojczyzn byli gorsi od urzędniniezwykle pomocny. Dobre plany zagone wcześniej jako przedsiębiorcy i teraz na ków w Warszawie, którzy wiedzą lepiej...
spodarowania przestrzennego, pamiętajwłasnej skórze widzę bezsilność władzy samy o tym, są najskuteczniejszym narzęJeżeli Pani pyta,
morządowej na szczeblu gminy... Potrzebne czy coś się zmienidziem
przyciągania
inwestycji.
są zmiany! Nikt nie pyta ludzi, którzy są od- ło na lepsze, to owPobudzanie aktywności budownictwa
powiedzialni na samym dole, czyli wójtów szem, bo przecież
mieszkaniowego i tworzenia optymali burmistrzów, którzy mają kontakt ze społe- ludzie pracują, płanych warunków do cywilizacyjnego rozczeństwem. Z racji mojej przeszłości – byłem cą podatki. To my
woju. I wreszcie jak nas oceniają z zeprezesem spółki, mam inne pojęcie o przedsię- robimy co możemy,
wnątrz? Nie ma innych opinii niż dobre
biorczości i odpowiedzialności. Przychodzą do aby się zmieniało
i bardzo dobre. To mogę Państwu poZ prawej Dariusz Wądołowski,
mnie i ci, co potrzebują pomocy i ci, co obraca- na lepsze. Widzimy wójt Gminy Pruszcz
wiedzieć z pełnym przekonaniem. (...)
ją milionami. Chciałbym służyć i pomagać jed- również i słabe stroAle pamiętajmy, gminne i powiatowe
nym i drugim, a nie mogę zrobić nic. Chcę na ny reformy, które można zmieniać, ale trzeba
samorządy, wszystkie układy partnerprzykład budować przedszkole, bo ludzie tego zaufać ludziom i władzy lokalnej.
ode mnie oczekują, bo jest potrzebne, widzę, Proszę krótko opowiedzieć o swojej gminie.
Gmina Pruszcz położona w powiecie
że młodzi chcą się budować, mają dzieci, a jak
mają dzieci, to chcą dać je do żłobka, a potem świeckim jest jedną z większych gmin, nie
do przedszkola. Jednak z „góry” ktoś narzuca tylko powiatu, ale i województwa kujawskoustawą coś innego. Albo odwrotnie, jak środki -pomorskiego. Liczy prawie dziesięć tysięcy
daje, to tak to wszystko ograniczy, że nie moż- mieszkańców. Jest gminą w większości rolnina drgnąć... jest tyle rygorów i obostrzeń, że nie czą, ale i z zapleczem pracowniczym dla Bydgoszczy czy Świecia. Musimy i chcemy pojesteśmy w stanie być samorządni.
skie, które Państwo zawieracie, mają
Chciałabym Pana odesłać do cytatu jakim stawić na przedsiębiorców, chcemy stworzyć
niezwykłe znaczenie gdziekolwiek bym
im takie warunki, aby u nas budowali, inwena wstępie posłużył się profesor Buzek...
nie był w Europie, a tak się składa, że ze
Mówią pięknie, ale nie pytają i faktycznie stowali i tworzyli miejsca pracy. Niewątpliwzględu na obowiązki, które pełnię, jewie pomoże nam w tym trasa S5 z węzłem,
z nami się nie liczą...
stem zapraszany w wiele miejsc. (...) Musimy dzisiaj zmienić podejście do środ- ...ale profesor w sensie ogólnym się z Pa- a stąd już blisko do autostrady A1 czy lotniska w Bydgoszczy.
nem zgadza...
ków unijnych, dlatego że na każdym
Mamy tereny pod inwestycje, a będzie...mówią o zmianach, ale potem się wycopoziomie samorządu należy tak inwefują. W rezultacie okazuje się, że jest okej, jest my przygotowywać następne, jeżeli tylko
stować nasze środki, aby każdy zrealizodostaniemy sygnał od obojętnie jakiego
25 lat, więc hurrra!
wany projekt uruchamiał i tworzył fiJak wyglądała wówczas Polska i Pana przedsiębiorcy.
nanse do następnych, już bez
Na zakończenie życzę wszystkim samogmina, jak dziś i jak ocenia Pan ówczesną
dofinansowania unijnego, bo z takim
rządowcom odwagi w zmienianiu rzeczywireformę?
brakiem finansowania musimy się liczyć,
Co do samej idei reformy? Była niewąt- stości na lepszą.
a więc trzeba radykalnie zmienić podejpliwie potrzebna. Budowaliśmy coś inneście. Dzisiaj podejmując projekt, myśliRozmawiała Mariola Zdancewicz
go, co miało doprowadzić do umożliwienia
my o tym, jak będziemy finansowani za
7
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W jakim kierunku zmierzamy
Wojciech Długoborski
Mamy dzisiaj Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego, czy- ustawy o finansach
li obchodzimy 25-lecie odrodzonego Samorządu Terytorialnego publicznych. Sztuczw Polsce, ale mamy też 30-lecie Europejskiej Karty Samorządu Lo- ny podział na wydatkalnego, stąd okazja do tego, aby zadać sobie i odpowiedzieć na ki bieżące i majątkopytanie, w jakim kierunku powinien zmierzać samorząd terytorial- we i dochody bieżące
ny po 25 latach od jego restytucji. Na początek warto uzmysłowić i majątkowe oraz niemożność finansowania wydatków bieżących,
sobie kilka kwestii, otóż 25 lat wystarczyło, aby samorząd teryto- także dochodów majątkowych, moim zdaniem nie wytrzyma prórialny stał się nieodłączną częścią ustroju współczesnej Polski. Dzi- by czasu. Obawa, że gminy zaczną przejadać dochody majątkowe
siaj jego istnienie jest czymś tak oczywistym, że wielu obywateli na działalność bieżącą, nie powinna być sposobem na ograniczeRzeczypospolitej już zapomniało albo nawet nie wie, że ćwierć nie samodzielności finansowej samorządów. Jeżeli samorząd przewieku temu samorządu terytorialnego nie było. Poniejada pieniądze kosztem inweważ wszyscy jesteśmy wciąż w drodze do doskonałości,
stycji we własny rozwój, władze
po 25 latach działalności samorządu gminnego nadszedł Od 6.12.2006 r. (kadencja 2006-2010, są prędzej czy później negatywczas pewnych podsumowań, ale także dalszych planów 2010-2014, 2014-2018) jest zastępcą nie weryfikowane przez wyborco do dokończenia reformy, doskonalenia modelu Polski burmistrza Gminy Chojna (Powiat Gry- ców i czynnik demokratyczny
samorządnej i pracy na rzecz realizacji idei społeczeństwa fiński, Województwo Zachodniopomor- musi zdecydować wtedy, czy
obywatelskiego. Jako prezes jednej z korporacji samorzą- skie), od 1994 r. delegatem gminy, se- dalej będą kierować daną gmidowych, jaką jest Unia Miasteczek Polskich, z satysfakcją kretarzem, wiceprezesem, a w latach ną czy daną jednostką, czy też
mogę stwierdzić, że gminy jako część składowa państwa 2011-2015 i obecnie – prezesem Dobro- nie. Wprowadzenie coraz więkzajmują ważne, znaczące i potrzebne miejsce na mapie wolnego Ogólnopolskiego Stowarzy- szych ograniczeń finansowych
realizacji usług publicznych na rzecz obywateli naszego szenia Miast i Gmin – Unia Miasteczek dla samorządów w konfrontakraju. Gmina, jako tak zwana władza pierwszego kontak- Polskich.
cji z rozbudowanymi oczekiwatu, czy tego chce czy też nie, jest beneficjentem oczeniami mieszkańców skończy
się tym, że samorządy nie będą
wreszcie w stanie wygenerować pieniędzy na wkład
własny pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej
w ostatnim już przecież okresie możliwości ich wykorzystania. Pewne wydatki samorządu są sztywne,
muszą być poniesione, czy się to władzom samorządowym podoba czy też nie, ale jeśli na przykład remonty infrastruktury są konieczne, ale są wydatkami
bieżącymi, a wykonywane są epizodycznie, a nie stale, dlaczego nie mogą być pokrywane z dochodów
majątkowych gminy, nawet jeśli gmina ma dochody
majątkowe na przykład ze sprzedaży mienia w nadmiarze, a dochody bieżące są niewystarczające.
I druga kwestia, to sprawa tak zwanych gmin
obwarzankowych. To był problem, który przez całą
minioną kadencją był rozpatrywany przez Unię
Miasteczek Polskich, stawało to również na Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. WydaŹródło: ZGW RP, fot. Piotr Bączkiewicz
je się, że warto poszukać instrumentów finansowych,
które ułatwią takie łączenie się gmin. Gminy wiejkiwań mieszkańców, tych które może zrealizować i tych, których skie stanowiące tzw. obwarzanki wokół gmin miejskich oczekują,
realizacja jest niemożliwa. O dwóch kwestiach chciałem tu w swo- a nawet wydaje się, że wymagają większej zachęty do łączenia się
im wystąpieniu powiedzieć, przy czym obie te sprawy sprowa- w większe organizacje samorządowe, tak jak stało się to w przydzają się do pieniędzy, o których zresztą profesor Buzek również padku Zielonej Góry. Z perspektywy minionego ćwierćwiecza prawspomniał.
gnę podziękować twórcom odrodzonego samorządu, przedstawiDo sprawnego realizowania zadań gmina potrzebuje pienię- cielom korporacji samorządowych, koleżankom i kolegom radnym,
dzy, dlatego chciałem zwrócić uwagę na to, co było jednym z fun- wójtom, burmistrzom, prezydentom, starostom i marszałkom wodamentów odrodzonego samorządu, czyli przyznanie społeczno- jewództw oraz wszystkim pracownikom samorządowym. Jestem
ściom lokalnym prawa do zarządzania częścią spraw publicznych, przekonany, że ewolucyjna przebudowa państwa będzie zmiea gminom jako podstawowej strukturze samorządowej przyznanie rzała w kierunku szukania mądrych rozwiązań, które mechanizm
nie tylko własnych źródeł dochodów, ale także możliwości decydo- odpowiedzialnego, obywatelskiego zarządzania sprawami wspólwania o kierunkach ich wydatków, co niestety w ostatnim czasie nymi przesuną jeszcze niżej, do jednostek pomocniczych miast
uległo pewnym ograniczeniom. W tym miejscu pragnę zaapelo- i gmin, takich jak dzielnice, osiedla, sołectwa oraz do organizacji
wać do Rządu i Parlamentu o ponowne przeanalizowanie sensow- pozarządowych. Jestem przekonany, że determinacja w obronie
ności nałożenia samorządowi finansowego kagańca, jakim jest zdobyczy samorządności terytorialnej i kształtowaniu przyszłości
instrument finansowy zawarty w artykule 243, słynnym artykule samorządu wystarczy nam do kolejnych kongresów i rocznic.
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Ważne jest to
czego jeszcze
nie zrobiliśmy
Marek Olszewski

Źródło: ZGW RP, fot. Piotr Bączkiewicz

Przesłanie Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego z za- nieskuteczny. Oczekuje się od nas gotowych propozycji, przygołożenia nie jest ubolewaniem nad niedostatkami samorządności. towujemy je. Przygotowaliśmy jako samorządy, także jako Związek
Tak jak całe polskie środowisko samorządowe, Związek Gmin Wiej- Gmin Wiejskich, niemalże gotowe projekty dotyczące nowelizoskich Rzeczypospolitej Polskiej także nie chce patrzeć na 25-let- wania prawa oświatowego, zaproponowaliśmy rozwiązania dotyni okres przebudowy Polski lokalnej poprzez pryzmat zaniechań czące subwencji ekologicznej. Po 25 latach warto spróbować wyi frustracji. Zbyt wiele zrobiliśmy, zbyt wiele zbudowaliśmy ra- cenić koszty najważniejszych zadań publicznych wykonywanych
zem z naszymi mieszkańcami, aby grzęznąć teraz w poczuciu nie- przez samorządy: oświata, opieka społeczna. Byłby to ogromny
spełnienia. Polska wieś, a powiedzmy raczej obszary wiejskie, to krok w kierunku lepszego zarządzania. Gminy to większość obprzestrzeń dynamiczna, w której założenia reformy samorządo- szaru Rzeczypospolitej, ponad jedna trzecia jej mieszkańców. Powej sprawdzać się zaczęły niemal natychmiast. To tam pierwszy- mimo ogromnej pracy tam wykonanej, pomimo budowy w wiemi hasłami było przejęcie odpowiedzialności za kształcenie mło- lu miejscach nowoczesnej infrastruktury i widocznego postępu
dego pokolenia, budowa dróg lokalnych, ale także kształtowanie cywilizacyjnego, obszary wiejskie nie rozwijają się wystarczająco
przestrzeni, urbanizacja w gminach podmiejskich, rozwój usług szybko. Jeśli uznamy, pewnie słusznie, że to miasta są lokomotywą
i inicjatyw lokalnych, unowocześnianie rolnictwa i jego otoczenia. rozwoju, ten dystans może się pogłębić. Warto pamiętać o tym, że
Warto przypomnieć czasem, że entuzjazm, gdy chodzi o polep- także strumień pieniędzy europejskich powinien docierać na obszanie warunków życia młodego pokolenia na wsi, był tak wielki, szary wiejskie, a nie tylko na rolnictwo. U źródeł reformy samorząże wtedy, kiedy w 1996 roku nastąpił obowiązek przejęcia prowa- dowej sprzed 25 lat była „Solidarność”. Piszmy ją z dużej litery zadzenia szkół podstawowych przez gminy, już co czwarta gmina to wsze wtedy, gdy znaczy to, co znaczyła wtedy, a znaczyła przede
zadanie prowadziła. Samorząd w gminach wiejskich jest bardzo wszystkim poczucie wspólnej odpowiedzialności za sprawy lokalblisko mieszkańców i ich spraw, wójta, radnych gminnych widuje nych społeczności.
się codziennie, codziennie można z nimi rozmawiać. Dlatego też
uważamy, że wszelkie zmiany wymagają ogromnej ostrożności.
Zdziwienie wielu z nas ze środowisk wiejskich budzi to, że z perspektywy odległej często stolicy tę bliskość chce się nam poprawiać, choćby poprzez liczenie kadencji. Codzienność wsi, codzienność obszarów wiejskich nie jest ani infantylna, ani kabaretowa,
jest bardzo serio. Wiemy, co zrobiliśmy, nie grozi nam jednak samozadowolenie i oderwanie od rzeczywistości. Bo każde zebranie
wiejskie przypomina nam o naszej roli służebnej, o tym, że właściwie ważne jest tylko to, czego jeszcze nie zrobiliśmy. Jednym z najważniejszych narzędzi naszej codziennej pracy dla
społeczności lokalnych jest prawo. Chcemy mieć
w rękach dobre narzędzie. Właśnie dlatego tak Marek Olszewski jest wójtem Gminy Lubicz od 1992 roku. Kiedy gmina wstęważne jest stanowienie dobrego prawa i poprawia- powała do ZGWRP, został członkiem zarządu Związku, a w 2003 roku jego winie go tam, gdzie wykazuje swoje niedostatki. Po- ceprzewodniczącym. Od piętnastu lat współprzewodniczy Zespołowi Edukacji,
kładamy ogromne nadzieje i chyba słuszne w pracy Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne- skutecznie zabiega o finansowe i organizacyjne warunki prowadzenia zadań
go, która jest znakomitym miejscem właśnie do po- oświatowych przez samorządy. Minister Edukacji Narodowej wielokrotnie poprawiania prawa albo do stanowienia prawa, które woływał go do zespołów opiniodawczo-doradczych oraz eksperckich, między
będzie dobrym narzędziem dla poprawiania co- innymi do zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, w którym, reprezentudziennego życia na obszarach wiejskich i w całej jąc samorząd, odegrał istotną rolę jako współautor projektu nowelizacji ustanaszej ojczyźnie. Ważne jest tylko, abyśmy byli za- wy Karta Nauczyciela. Problematyką oświatową zajmuje się także na poziomie
wsze traktowani jako partnerzy. Jeśli partnerstwa europejskim, jako zastępca członka Komitetu Regionów UE pracuje w komisji
brakuje, cały pomysł działania wspólnego staje się edukacji, badań naukowych i młodzieży.

9

Polska samorządna
rzeczywiście się nam udała
Z Janem Brodą, wójtem Gminy Komorniki,
rozmawia Maja Netter

Uroczyście świętujemy 25 lat samorządu terytorialnego. Ta najbardziej udana
z polskich reform, wciąż nie jest dokończona i wymaga udoskonalenia. Jaka
powinna być według Pana wizja Polski
samorządnej?
Pomimo pewnych ograniczeń i wad,
Polska samorządna rzeczywiście się nam
udała. To pozytywnie postrzegany element ówczesnych zmian. Na dobrą sprawę nikt poza samorządem nie uzyskał ani
takiego poparcia, ani takich dobrych ocen,
mimo to część ekspertów uważa, że trzeba go reformować i zmieniać. Nie do końca się z tym zgadzam. Z pewnością nie są
nam potrzebne kolejne ograniczenia, kolejna ustawa czy zmiana ustawy. My tutaj
na dole wiemy, jakie ustawy są szkodliwe dla działania samorządów, wnioskujemy od lat o to, żeby zostały zmienione, ale
tak naprawdę samorządu mało kto słucha.
Powinniśmy stawiać na jednomandatowe okręgi wyborcze, wprowadzać je w następnych instancjach i w powiatach, a tak-

że w urzędach marszałkowskich. Uważam
też, że stanowiska marszałka i starosty należałoby obsadzać w wyniku bezpośrednich wyborów, tak jak jest w przypadku
wójta. Wówczas nie byłby to wyłącznie wybór polityczny dokonany przez większość
partyjną, a wiązałby się z wysokim poparciem społecznym.
O jakich zmianach Pan myśli?
Między innymi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wymaga właściwego podejścia do roli wójta, burmistrza
czy rady gminy. Ustawa o samorządzie
gminnym mówi, że za ład przestrzenny na
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terenie gminy odpowiada wójt. Jak on ma
odpowiadać, skoro ma związane ręce? Prosta zmiana w postaci zapisu, wskazująca że
studium zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, uprościłaby działania przeciwko dzikiej zabudowie
i zabudowie na terenach do tego nieprzeznaczonych. Podobnie ma się rzecz z planami zagospodarowania przestrzennego.
Dopóki studium jest traktowane jako coś,
co obowiązuje dla planów zagospodarowania, a nie obowiązuje dla decyzji o warunkach zabudowy, będziemy mieć dziką
zabudowę. To powoduje dodatkowe wyzwania w postaci rozciągania sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych,
elektrycznych i w rezultacie wielkie koszty.
Nie zawsze możemy uzyskać preferencyjne
dofinansowanie, czy umorzenie pożyczki.
Inna sprawa to podejście do roli wójta
i próby ograniczania...
...właśnie o kadencyjność chciałam zapytać.
System, który jest nie jest doskonały,
ale rzeczy doskonałych na ziemi nie ma.
Uważam, że jest dobry i daje pewną niezależność. Skoro wójta wybierają wszyscy
mieszkańcy, to byłoby pożądane, żeby na
to stanowisko mógł startować ktoś niekoniecznie z zapleczem w postaci co najmniej połowy składu rady gminy. Wtedy byłby rzeczywiście niezależny. Każdy
układ, szczególnie tam, gdzie w grę wchodzą partie polityczne, to podkreślę nawet
dwukrotnie, rodzą się kłótnie, to stwarza
niebezpieczeństwo przedkładania spraw
partyjnych ponad sprawy mieszkańców.
Samorząd nie jest dobrym miejscem dla
partii politycznych, ponieważ tu chcemy
budować przyszłość naszych mieszkańców,
chcemy im polepszać byt, a nie mieszać się
w nieuchronne polityczne rozgrywki.
Druga ważna sprawa, którą podkreślił
profesor Buzek, to źródła finansowania.
Co do źródeł finansowania, to uważam,
że ostatnie pomysły dotyczące lokalnego podatku PIT można rozważyć, chociaż

ściągalność tego podatku przez samorządy będzie problematyczna. Wiem z doświadczenia, jakie mamy kłopoty ze ściągalnością podatku od nieruchomości, od
środków transportowych, itd. Pozostałbym przy tym, co jest, należy tylko rzetelnie wyliczyć udział w PIT i CIT. Niestety reformy państwowe, które dotyczą podatku
dochodowego od osób fizycznych dotykają samorządy, bo jeżeli się obniża stawkę podatkową, to trzeba przed podjęciem
decyzji skonsultować to z nami i dobrze
przeliczyć, bo przecież my jesteśmy beneficjentami tych podatków i chcemy mieć
dochody w miarę stabilne. Tak samo jest
ze zmianą stawki VAT. W związku z jej wejściem w życie nikt nie policzył, ile samorządy tracą np. przez to, że VAT został podniesiony na rury kanalizacyjne i na niezbędne
roboty. Nagle ten VAT skoczył z 8 na 23%.
Niestety nikt nam niczego nie zrekompensował, chociaż państwo ma z tego powodu
dodatkowy dochód...
Zwraca się również uwagę na to, żeby
środki unijne wydawać z myślą, by
w przyszłości generowały następne
środki. Czy Pan się z takim punktem widzenia zgadza?
Zgadzam się, ale tylko po części. Dlaczego? Z doświadczenia z minionego rozdania wynika, że te gminy, które wybudowały sobie na przykład świetlicę wiejską
czy aquapark i nawet zaczęły działać, po
miesiącu zamykały obiekty na klucz. Otwierane były na zebrania wiejskie i temu podobne, ponieważ nie było środków, żeby
tę świetlicę prowadzić. Aguaparki często przekazywano spółkom, żeby chociaż
odzyskać VAT... Generalnie trzeba dokładać. Jeśli więc gmina nie ma pieniędzy,
wspomniane wyżej przykładowe sytuacje
mogą być przyczyną dużych kłopotów
finansowych.
Jestem rozżalony na gospodarowanie
środkami unijnymi w Polsce, dlatego że
dużo pieniędzy nie znajduje właściwego
wykorzystania.

Powołując się na „Dziennik. Gazetę Prawną”, która pisze tak: „Miasta przyłączają do siebie mniejsze
gminy, aby zarobić i nie
pyta się ich o zdanie...”
Nie, nie, to nie tak...
Według istniejącego prawa
nie można przyłączyć żadnej gminy decyzją administracyjną. Wszystko musi
być wcześniej konsultowane, mieszkańcy muszą wyrazić zgodę w referendum
i musi to też być przygotowane pod różnymi względami, chociażby prawnymi.
Biorąc pod uwagę naszą sytuację, czyli sąsiedztwo Poznania i pomysł prezydenta
z przyłączeniem, to nie wyobrażam sobie, żeby mogło
coś takiego nastąpić ot, tak
sobie. Oczywiście, gdyby
jednak prezydent rzeczywiście chciał, tak jak deklaruje, uczciwie podzielić pół na
pół środki z premii za połączenie, to i na taką alternatywę musimy być przygotowani. Czas pokaże, czy
przyspieszenie pewnych
inwestycji o pięć lat będzie
wystarczającą zachętą dla
mieszkańców, żeby się pozbyć własnej tożsamości.
Ważna jest też kwestia tego,
czy mieszkańcy będą mieli
bezpłatne połączenie z Poznaniem, czy ewentualne
koszty będą musieli ponieść
sami, bo w grę wchodzi też
wymiana pieczątek, dokumentów, tablic rejestracyjnych, może będzie trzeba
zmienić nazwy ulic itp. Warto zaznaczyć, że obietnice
nie są żadnymi gwarancjami, a satysfakcja z bycia poznaniakiem to zbyt mało.
Podk reślam jednak
rzecz najważniejszą – ostatnie słowo w sprawie przyłączenia Gminy Komorniki
do Poznania będzie należało do mieszkańców naszej
gminy i to ich zdanie będzie
najważniejsze.

Jesteśmy na Kongresie 25-lecia Samorządu
Terytorialnego w Poznaniu. Proszę na gorąco skomentować to wydarzenie.
To wielkie święto samorządności. Podczas
kongresu odbyły się zjazdy wszystkich korporacji samorządowych, a więc: Związku Miast
Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku
Województw RP, Związku Powiatów Polskich,
Unii Metropolii Polskich i Unii Miasteczek Polskich. Wszystkie związki wybrały swoje władze.
Ważnymi wydarzeniami były na pewno wybory
nowych prezesów ZMP i ZGW, którymi zostali

w mienie i własne środki finansowe. To spowodowało niebywały skok cywilizacyjny. Znacznie szybciej budowano wodociągi, kanalizację,
drogi, chodniki, oświetlenie.
Jak Pan ją ocenia dziś?
Reformę samorządową? Bardzo pozytywnie, zwłaszcza tę pierwszą, dotyczącą gmin.
W 1999 roku utworzono powiaty i województwa. To ostatecznie przesądziło o trójszczeblowym podziale terytorialnym kraju. Nastąpiła
decentralizacja władzy i decentralizacja finansów publicznych. Dysponowanie własnym bu-

Reforma to skok cywilizacyjny
Z Jerzym Lechnerowskim, burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik,
rozmawia Krzysztof Wiench
prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz i wójt Gminy
Lubicz Marek Olszewski. Zastąpili oni długoletnich dotychczasowych prezesów
z Wielkopolski: Ryszarda
Grobelnego i Mariusza Poznańskiego. Samorządowcy w szczególny sposób
im podziękowali, wręczając pamiątkowe statuetki
i dziękując im długotrwałymi oklaskami.
Obecność na kongresie
znakomitych gości: Prezydenta Rzeczpospolitej Polski
Bronisława Komorowskiego,
Pani Premier Ewy Kopacz
i Pana Jerzego Buzka podniosła rangę spotkania samorządowców. Świadczy o doniosłości tego
wydarzenia i podkreśla wagę, jaką przywiązują władze Polski do spraw samorządowych.
Podczas kongresu pojawiają się wciąż te
same argumenty: za mało środków finansowych na zadania, które realizują samorządy.
Coraz więcej zadań państwo nakłada na samorządy, a nie idą za tym odpowiednie finanse.
A przez 25 lat gminy udowodniły, że potrafią
racjonalnie je wydawać.
Jak wyglądała Polska i Kórnik w momencie
wprowadzania reformy?
W Polsce na wszystko brakowało pieniędzy. Jakiekolwiek środki finansowe trzeba było
„wychodzić” w Urzędzie Wojewódzkim lub innych instytucjach. Kórnik nie różnił się pod tym
względem od innych miast w Polsce. Brakowało infrastruktury technicznej. Zwodociągowane były te wsie, gdzie działały Państwowe
Gospodarstwa Rolne. Po transformacji ustrojowej w 1990 roku gminy zostały wyposażone

Źródło: ZGW RP, fot. Piotr Bączkiewicz

dżetem umożliwiło samorządom przeznaczać
środki finansowe na te zadania, które najbardziej są oczekiwane przez mieszkańców. Działania władz poddawane są bezpośrednio kontroli
społecznej. Samorządy decydują o podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz o świadczeniu usług publicznych.
Dyskutuje się ostatnio o ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch...
Nie zgadzam się z tym pomysłem. Władze
samorządowe oceniane są co cztery lata, przy
wyborach samorządowych. To mieszkańcy powinni decydować o tym, kto ma stać na czele
samorządu. Zwolennicy kadencyjności twierdzą, że władza powinna się zmieniać. Ja uważam, że jeżeli wójt, burmistrz ma jeszcze pomysły, które może przy udziale mieszkańców
realizować, to nie powinno się tego przerywać
poprzez ograniczanie kadencji. Nowy… nie
znaczy wcale, że lepszy.
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Wykorzystane
szanse
Z Tadeuszem Czajką, wójtem Gminy Tarnowo Podgórne,
rozmawia Merkuriusz

Czym dla Pana jest samorządność?
Samorządność, szczególnie na poziomie lokalnym, jest
upodmiotowieniem mieszkańców. Jest powierzeniem spraw lokalnych w ich ręce. To sprawia, że mieszkańcy mają prawo decydowania o losie swojej społeczności. Mają stały wpływ na podejmowane decyzje, co więcej – ten wpływ nie może się ograniczać
jedynie do możliwości oddania głosu w wyborach co cztery lata.
Moim zdaniem samorządność to rzeczywiście wykonywanie zadań w imieniu mieszkańców.
W trakcie uroczystości związanej z 25-leciem reformy samorządności w Polsce, często padały pytania czy jesteśmy z niej
zadowoleni. Czy Pan jest zadowolony z reformy?
Główny cel zakładany 25 lat temu jest spełniany. Ale trzeba pamiętać, że powodzenie często zależy od ludzi, a nie od przepisów.
Idea ustawy tworzy warunki, by cel nadrzędny – samorządność –
był realizowany. Jednocześnie trzeba pamiętać, że uwarunkowania
stale się zmieniają. Nie jestem przeciwny wprowadzaniu zmian. Ale
nie zgadzam się z opinią, że to, co
aktualnie obowiązuje, jest złe i bezwzględnie wymaga reform. Trzeba
poprawiać skuteczność i wzmacniać ideę samorządności, ale też
trzeba to robić ostrożnie.
Dyskutuje się też o skróceniu
liczby kadencji wójtów...
Uważam, że to dyskusja dla
samej dyskusji. Dzisiaj mieszkańcy, szczególnie w gminach, mają
świadomość jak są rządzeni. Jeżeli
nie są zadowoleni, to czasami nawet nie czekają do wyborów, tylko
organizują referendum i dokonują zmian. W powiecie poznańskim,
w którym jest siedemnaście gmin
osiem osób na stanowiskach wójtów bądź burmistrzów po tych
ostatnich wyborach jest nowych!
Po co zatem ograniczać liczbę kadencji komuś, kto rządzi dobrze?
To też byłoby pewne ograniczenie mieszkańców w ich prawach.
Nie jest przypadkiem, że tak wielu
zarządza przez cztery, pięć, sześć,
a czasami siedem kadencji. To są
ludzie, którzy świetnie znają to
rzemiosło, dobrze wykonują zadania i potrafią utrzymywać dobre relacje z mieszkańcami.
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Jesteście Państwo Gminą 25-lecia. Proszę pochwalić się co to
znaczy?
Szansa, która stanęła przed społecznościami lokalnymi w 1990
roku w Tarnowie Podgórnym, została w pełni wykorzystana. Nie
boję się użyć takiego określenia, bo mówią o tym liczby i można
też to zauważyć przejeżdżając przez Gminę. Obecnie działa u nas
blisko pięć tysięcy firm, które dają ponad 35 tysięcy miejsc pracy. Ponad 250 firm to podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, które
zainwestowały ponad 1 mld dolarów. Gołym okiem widać jak bardzo ta Gmina się zmieniła: z jednej strony rozwinęła się gospodarczo,
z drugiej zaś zaszły zmiany demograficzne: zmieniła się społeczność
wokół i jej mentalność. Warto wspomnieć, że mamy niezwykle aktywnych mieszkańców. Funkcjonuje tu ponad pięćdziesiąt organizacji pozarządowych. To mieszkańcy nadawali przemianom nowy
wymiar. Myślę, że to predysponuje nas do tytułu Gminy 25-lecia.
Jakie są plany najbliższe?
Chcemy dokończyć budowę Parku Wodnego Tarnowskie Termy. To spełnienie marzeń mieszkańców. Obiekt, w którym zastosowane będą nowoczesne rozwiązania i wiele atrakcji, ale co
najważniejsze, w którym będzie wykorzystana woda termalna
z głębokości około tysiąca metrów. Ten odwiert chcemy wykorzystać szerzej. Idea jest taka, żeby powstał Termalny Park Zdrowia –
kompleks obiektów, w których świadczone będą usługi dla zdrowia. Mamy już pierwszego inwestora, który wybuduje Centrum
Medyczno-Rehabilitacyjne o powierzchni 2500 m². Liczymy, że
powstaną kolejne inwestycje, a tym głównym magnesem będzie
woda termalna, która ma bardzo dobre parametry: temperaturę
ponad 45 stopni, dużą wydajność – 225 m³/h. Możemy wykorzystywać ją na przykład dla odzyskania ciepła.
W tym roku równie ważne jest stworzenie wspólnie z mieszkańcami Planu Rozwoju Lokalnego, z inwestycjami rozpisanymi na pięć
lat. To jest coś na wzór budżetu obywatelskiego, uwzględniającego
jednocześnie bardzo zatomizowany charakter Gminy. Mamy szesnaście miejscowości, a ich mieszkańcy są przywiązani do swojego
miejsca zamieszkania. W przypadku klasycznego budżetu obywatelskiego interesy byłyby bardzo rozbieżne, dominowałyby wnioski
złożone przez duże miejscowości, to nie byłoby sprawiedliwe. Dzięki naszej procedurze uchwalania planu możemy dać gwarancję, że
będą zauważone potrzeby i tych większych, i tych najmniejszych.
Pięknie. A środki unijne?
Są różne pomysły, ale jeszcze nie mamy pewności co do zakresu ich zdobycia. Zadania, które dla nas wydają się ważne, w tej
perspektywie nie znajdują uzasadnienia, szczególnie w zakresie
infrastruktury drogowej. Brane są pod uwagę drogi ponadlokalne,
więc nawet powiatowe mają problem z zakwalifikowaniem. Myślę,
że unijne wsparcie uzyskają raczej drogi wojewódzkie i krajowe.
Zapewniam jednak, że tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy po nie sięgać. Współpracujemy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań i poprzez program Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będziemy się ubiegać o dofinansowanie naszych planów
inwestycyjnych.
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18 tysięcy metalowych części
i 2,5 miliona nitów, 9 tysięcy ton
żelaza, 300 metrów wysokości – to
wymiary najsłynniejszego symbolu
Paryża, rozpoznawalnego bardziej
niż katedra Notre-Dame, Luwr, Moulin Rouge czy kościół Sacre-Coeur.
Mowa oczywiście o Wieży Eiffla, która w zeszłym roku skończyła 125 lat.
7 minut i 50 sekund – tyle zajęło
Piotrowi Łobodzińskiemu pokonanie 1665 stopni, czyli cztery minuty szybciej od windy! Tym samym
Polak wygrał w marcu tego roku
pierwszy bieg na wieżę Eiffla pokonując 276 metrów. W wyścigu wzięło udział czterdziestu zawodników
wybranych przez międzynarodowe
jury.
Imponujące... tak samo jak historia konstrukcji, która de facto nie
jest dziełem Gustava Eiffla. Pomysłodawcami najwyższej ówcześnie budowli świata byli dwaj zatrudnieni
w jego biurze projektanci: Maurice
Koechlin i Emile Nouguier. Wspólnie
ze swym szefem zgłosili w 1884 roku
patent i jeszcze w tym samym roku
Eiffel odkupił od nich prawa autorskie wraz z prawami własności intelektualnej, tym samym z formalnego
punktu widzenia stając się jedynym
autorem wieży.
Uroczyste otwarcie miało miejsce 31 marca 1889 roku podczas
odbywającej się w Paryżu Wystawy
Światowej. Wówczas Eiffel wywiesił
na szczycie francuską flagę, a akompaniowały mu salwy z 25 karabinów.
Po zmroku wieża rozbłysła tysiącem
świateł.
Budzący ciągły zachwyt obiekt
początkowo przyjmowany był
sceptycznie, by nie powiedzieć nieprzyjaźnie. I tak pisarz Guy de Maupassant codziennie jadał posiłki
w mieszczącej się na niej restauracji,
gdyż jak mówił „to jedyne miejsce,
z którego jej nie widać”, Emile Zola
przewidywał, że „zmiażdży Notre-Dame swą barbarzyńską masą”, zaś
paryska ulica nazywała wieżę „nieudaną latarnią uliczną”, „fabryczną rurą” czy też „szkieletem
dzwonnicy”. Niemiecki filozof
Walter Benjamin w swoim
dziele „Pasaże” pisał: „Znamienne dla tej najsłynniejszej budowli stulecia jest
to, że przy całym swym ogromie (...)
sprawia wrażenie bibelotu, co bierze się stąd, że lichy zmysł artystyczny tej epoki umiał myśleć jedynie

w kategoriach sztuki rodzajowej
i filigranowej”. 14 lutego 1887 roku
dziennik „Le Temps” opublikował
„Protest artystów”: „My pisarze, malarze, rzeźbiarze, architekci, zgłaszamy protest – w imieniu zagrożonej
francuskiej sztuki i historii – przeciwko wystawieniu w samym sercu
naszej stolicy niepotrzebnej i monstrualnej wieży (...) która swym
ogromem przytłacza Notre-Dame,
Sainte-Chapelle, Tour Saint-Jacques – wszystkie nasze upokorzone
pomniki, wszystkie nasze pomniejszone budowle”.
Niewiele osób pamięta dziś o zasługach nie tylko dwóch pracowników z biura Gustava Eiffla, ale też
stosunkowo mało znany jest fakt
udziału polskiego wynalazcy, Juliana Ochorowicza, w walce o zachowanie wieży. Wznoszona była jako
konstrukcja tymczasowa i plan zakładał, że po dwudziestu latach zostanie rozebrana. Gustav Eiffel chcąc
ochronić swe dzieło udostępnił je na
potrzeby laboratorium meteorologicznego i aerodynamicznego. Jednak władze francuskie do odstąpienia od planów rozbiórki przekonały
ostatecznie dopiero udane eksperymenty na wieży z telegrafem „bez
drutu”, w których udział brał właśnie
Julian Ochorowicz.
Obecnie Wieża Eiffla przeszła modernizację wartą 30 mln
euro, w ramach której zainstalowano na jej konstrukcji instalacje do
produkcji energii odnawialnej. Turbiny wiatrowe na wysokości 120
metrów mają produkować rocznie
10 MWh energii elektrycznej, co wystarczy do zaspokojenia zapotrzebowania na energię pierwszych pięter
wieży. Zamontowano ponadto dachowy system płaskich kolektorów
słonecznych o powierzchni 10 m²,
które mają zaspokoić około 50% zapotrzebowania na ciepłą wodę generowanego przez infrastrukturę
wieży. Oprócz turbin i kolektorów
modernizacja objęła też montaż pomp ciepła. Wykorzystanie
OZE to część planu przygotowanego przez władze Paryża,
który ma na celu zwiększanie wykorzystania OZE oraz
redukcję zanieczyszczenia
powietrza będącego dużym problemem stolicy Francji. Architektoniczna ikona może więc stać
się także symbolem zrównoważonej
przyszłości.
Opracowała Lidia Piechocka
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Z prof. Lucjuszem Zaprutko, dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz

O pięknej Egipcjance, naukowym
podejściu do kosmetyki i jubileuszu
14

Minęło dziesięć lat od czasu, gdy na Wydziale
Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego
powstał nowy kierunek – kosmetologia.
To już, albo dopiero dziesięć lat trudnej pracy
dla studentów zorientowanych na zdobycie nowego zawodu. Kierunek pojawił się w roku 2005 tuż po
wprowadzeniu rozwiązań prawnych pozwalających
na kształcenie w zawodzie kosmetologa na poziomie magisterskim. Wcześniej, pomimo wielu starań
okazywało się to niemożliwe.
Można powiedzieć, że jest to młoda dziedzina?
Kosmetologia swoje początki ma w starożytności. Nefretete znana jest jako przykład egipskiego piękna i od tego czasu właściwie możemy mówić o stosowaniu kosmetyków i rozwoju kosmetyki.
Ogólnie, w pełni naukowe podejście do kosmetyki
rozwinęło się na początku drugiej połowy XX wieku, w Polsce nieco później. Natomiast praktyczne
stosowanie kosmetyków w życiu codziennym ma
zdecydowanie wcześniejsze początki. U nas kosmetyka, wbrew obiegowym opiniom, rozwijała się
dość dobrze. Nawet w czasach braku państwowości, myślę o XIX wieku, polskie produkty z polskim
opisem, były wytwarzane, stosowane i cieszyły się
dobrą opinią.
Choćby krem Nivea...
Dokładnie tak, jest to jeden z polskich markowych produktów, znany na całym świecie. Na bazie tego można powiedzieć, że Polska jest krajem,
gdzie produkcja kosmetyków odnoszona do liczby
mieszkańców lub porównywana z produktem narodowym, stanowi jeden z najbardziej dochodowych
obszarów naszej gospodarki w skali światowej,
stając się w pewnym momencie wręcz jednym
z przodujących krajów w tym zakresie. Tendencja ta z roku na rok się zmienia, jednak w produkcji kosmetyków nadal nie odbiegamy od
czołówki światowej. A źródłem tej skuteczności są z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa.
Mało tego, wiele z tych firm prowadzi produkcję na liczne, odległe rynki zagraniczne, gdzie doskonale się odnajdują.
Coraz większy nacisk na wygląd, coraz dłuższy
czas życia i parcie, żeby wyglądać dobrze w każdym wieku. Czy to były przyczyny, dla których
powstał właśnie ten kierunek?

Kierunek kosmetologia na naszym wydziale powstał z potrzeby zaangażowania się w kształcenie
wysokiej klasy fachowców. Produkt kosmetyczny
ma bezpośredni kontakt z organizmem człowieka.
Może nań wpływać w sposób pożądany lub negatywny. Przez skórę wnika znakomita większość najprzeróżniejszych substancji pożytecznych jak na
przykład leki i środki upiększające, ale też i szkodliwych. Możemy w ten sposób zmieniać jej wygląd,
a przez to wpływać na świadomość i samopoczucie człowieka. To wszystko wymagało dużej kompetencji od osób odpowiedzialnych za wykorzystanie kosmetyków, wymagało także kontrolowanego
podejścia do ich racjonalnego stosowania, popartego możliwie najgłębszą wiedzą. Ponadto pojawiło się też zapotrzebowanie na wiedzę z dziedziny
kosmetologii ze strony osób studiujących farmację,
ze względu na istotnie poszerzający się asortyment
produktów dostępnych w aptekach.
Czym różni się kosmetologia u Państwa, od
tego jak wygląda kształcenie na innych uczelniach czy w szkołach niemedycznych?
Nasi studenci mają dużo zajęć w klinikach,
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, są więc
szczególnie dobrze przygotowani do przyszłej pracy zawodowej, gdzie spotykać będą osoby niekoniecznie chcące poddać się upiększaniu, ale także
takie, które potrzebują pomocy w zakresie leczenia
dolegliwości wiążących się z wyglądem. Oczywiście
kosmetolog nie ma uprawnień do leczenia, ale ma
gruntowną wiedzę pozwalającą odróżnić sytuacje
wymagające interwencji lekarza, od tych pozwalających na zabiegi kosmetyczne. Drugim ważnym
obszarem kształcenia studentów na Uniwersytecie
Medycznym jest dążenie do przekazania im wiedzy
w zakresie oddziaływania produktów kosmetycznych na organizm. Istotnym jest, żeby absolwent
potrafił nie tylko polecić dany zabieg, ale również
przekonująco i kompetentnie wytłumaczyć pacjentowi sposób działania stosowanego kosmetyku czy
zabiegu, a także podjąć z nim dyskusję o jego celowości, skutkach i konsekwencjach. Ponadto dążymy
do tego, żeby potrafił on interpretować skład poszczególnych kosmetyków, zwłaszcza tych zawierających coraz liczniejsze substancje naturalne o niekiedy bardzo egzotycznym pochodzeniu.
Jaka jest rola medycyny stricte właśnie w tej
dziedzinie?
Kosmetologia i zawód kosmetologa zaliczone
zostały do obszaru nauk medycznych. Wprawdzie
ciągle jeszcze toczą się dyskusje na temat jednoznacznego ich zaszeregowania, to jednak związek
kosmetologii z medycyną jest niepodważalny. Bez
wiedzy medycznej z zakresu dermatologii, fizjologii, patofizjologii, fizjoterapii, anatomii i wszelkich
pokrewnych nauk medycznych, kosmetolog nie
znajdzie swojego miejsca ani w gabinecie kosmetycznym, ani w przemyśle wytwarzającym kosmetyki, a jego kompetencje będą płytkie, nieprzystające do obecnego zapotrzebowania społecznego.
Chciałam teraz wrócić do początku. Jak powstał
pierwszy podręcznik dla studentów pierwszego
roku?
Pierwsze wydawnictwa książkowe, których jeszcze nazwać podręcznikami nie można, zaczęły się
pojawiać w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku.
Największe zasługi w tym zakresie położył ośrodek
warszawski z profesorem Jackiem Arctem, który

w owym czasie napisał kilka niewielkich Czy rzeczywiście mogę dostać receptę,
książeczek, ale niezwykle cennych na ryn- jak poprawić swoją atrakcyjność? Pańku kosmetycznym, wykorzystywanych póź- stwo obiecujecie to w swoich materianiej przez studentów. Klasyczne podręczni- łach promocyjnych...
ki zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu
Jak poprawić swoją atrakcyjność, to
na początku bieżącego stulecia, w momen- może nie do końca, bo to zależy od uwacie kiedy zostało prawnie usankcjonowa- runkowań wewnętrznych, natomiast zdene kształcenie kosmetologów na pozio- cydowanie nasz absolwent może powiemie szkoły wyższej. Pracownicy naszego dzieć, jak poprawić atrakcyjność wyglądu...
wydziału również są autorami sześciu bez- To ja poproszę o taką receptę.
pośrednio związanych z kosmetologią
Zapraszamy do naszego uczelnianego
oraz kilku wykorzystywanych w naukach gabinetu kosmetycznego.
kosmetologicznych podręczników o nie- Czy również możemy zamówić jakiś
co szerszym charakterze.
specjalny krem pod tytułem „Mariola
Czy Państwo byliście pierwszą uczelnią, Zdancewicz”?
która powołała kosmetologię jako stuTak, opracujemy recepturę, technolodia wyższe?
gię i całą stronę naukową produktu stwoNie. Trzecią. Pierwsze miejsce w tym za- rzonego na indywidualne potrzeby, ale
kresie bezwzględnie należy przypisać Łodzi, możemy zaproponować również wykrektóra kształciła w różnych formach na pozio- owanie marki. Pani zajmie się jej markemie zbliżonym do wyższego, ale realizowanym przez szkołę wyższą. Ale
nie były to klasyczne studia. Praktycznie rzecz biorąc dwie cezury czasowe
– rok 2000 i rok 2004 stanowią takie
przełomowe momenty w kształceniu kosmetologów, najpierw na poziomie licencjackim, potem magisterskim. Poznań włączył się w roku 2005,
czyli natychmiast po powstaniu możliwości kształcenia magisterskiego,
równolegle z ośrodkiem katowickim, a właściwie Wydziałem Farmaceutycznym z siedzibą w Sosnowcu.
A zatem Łódź, Warszawa i ex aequo
Sosnowiec z Poznaniem.
Na co Państwo kładziecie szczególny nacisk?
Kształcenie jest dwutorowe,
z jednej strony absolwent przygotowany jest do wykonywania wszelkich zabiegów kosmetycznych.
Liczba godzin zajęć praktycznych
w gabinecie kosmetycznym istotnie przewyższa liczbę godzin wymaganą odpowiednimi ustaleniami
prawnymi. Drugim torem natomiast
biegnie kształcenie w kierunku zdobycia możliwie dużej wiedzy o produkcie kosmetycznym. Absolwent
nasz jest przygotowany zarówno do świadczenia bezpośrednich
usług kosmetycznych, jak i do wy- Na zdjęciach uroczystość jubileuszowa
twarzania, produkowania, dystrybuowania i reklamowania produktów, apara- tingiem. Zmieniłbym jednak nazwę na
tury i urządzeń kosmetycznych, znajduje brzmiącą nieco z francuska „Marjolaine”.
więc swoje miejsce w najprzeróżniejszych Będzie się lepiej sprzedawać...
No to trzymam Pana Dziekana za słowo.
obszarach…
I w „Merkuriuszu” będziemy ten proPotrafi odczytać tę skomplikowaną adnotację, mówiącą co zawiera kosmetyk? dukt intensywnie reklamowali...
Tak, i mało tego że odczytać, ale i wy- Proszę powiedzieć coś o nowych specjaciągnąć wnioski. Podawanie składu kosme- lizacjach.
Istnieją pewne kierunki kosmetologii
tyku jest obowiązkowe. Obliguje do tego
odpowiednie ustawodawstwo, a kosmeto- cieszące się obecnie wyjątkowo dużym
log jest przygotowany, żeby umiał to zin- zainteresowaniem. Wśród nich możemy
terpretować. W programie studiów znajdu- wymienić m.in. podologię, czyli działaje się wiele godzin z fizyki i chemii oraz tzw. nia związane z dbałością o stopy, w tym
również stopy chorobowo zmienione,
„materiałoznawstwa kosmetycznego”.

czy też trychologię, to znaczy obszar wiedzy związany z pielęgnacją włosów oraz
skóry owłosionej. Drugi kierunek działań szczegółowych to pójście w stronę
doradzania przez kosmetologa poszczególnych zabiegów, czyli specjalizacja
w zakresie doradztwa kosmetycznego.
I trzeci obszar to wspominane wcześniej receptury i produkty kosmetyczne,
nad którymi kilku pracowników naszego wydziału pracuje wespół z zaangażowanymi studentami, więc to specjalizacja
produkcyjno-przemysłowa.
Czy dobry jest nabór na kosmetologię?
Na takie pytanie nie uda się odpowiedzieć jednym zdaniem. W momencie
tworzenia kierunku mieliśmy więcej kandydatów na jedno miejsce niż na kierunki lekarskie, które są od wielu lat z natury oblegane. Zmienia się to z roku na rok.
W tej chwili na studiach stacjonarnych liczba kandydatów na jedno miejsce ciągle
przewyższa liczbę kandydatów na innych kierunkach medycznych. Natomiast zdecydowanie mniej mamy osób
zgłaszających się na kierunki niestacjonarne, czyli płatne
przez studenta. Zróżnicowanie występuje również w zależności od poziomu kształcenia,
zmniejsza się liczba kandydatów na studia magisterskie, ale
ciągle jeszcze jest to poziom satysfakcjonujący. Jednak podsumowując odpowiedź na to pytanie, jak zapewne na każdym
kierunku, my również obserwujemy skutki działania niżu
demograficznego.
Z mojego punktu widzenia
to jest bardzo korzystny kierunek, gdyż ma się tu wiele opcji, jest duża szansa na
otwarcie własnej firmy, jeżeli
się jest specjalistą...
Proszę spojrzeć jak dynamicznie w naszym kraju rozwijają się ośrodki SPA. Właściwie
z roku na rok ich przybywa. I tu
nie ma załamań, tendencja jest
stała i stale wzrastająca. Ośrodki o wysokiej jakości świadczonych usług, w tym usług kosmetycznych,
a w każdym z nich co najmniej kilka, a nawet kilkanaście osób z wykształceniem
kosmetologicznym znajduje zatrudnienie. Nasi absolwenci są cenieni również za
granicą. Przygotowujemy kosmetologów
na bardzo wysokim poziomie, w odróżnieniu od innych krajów, chociażby w Unii
Europejskiej, gdzie w większości odbywa
się to na poziomie kursów. Nasi absolwenci pracują w renomowanych firmach zagranicznych i mamy z nimi dobry kontakt,
nierzadko korzystając z ich doświadczeń
w prowadzonym procesie dydaktycznym.
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Koncertowa
wiosna w Blue Note

Koncertowa wiosna w Blue Note rozbrzmiewać będzie dźwiękami najlepszego jazzu na najwyższym poziomie! Trochę nietypowo, bo we wtorek, 21 kwietnia,
gościem koncertu z cyklu Jazz Top w Blue
Note będzie Kevin Mahogany! To nazwisko zna każdy miłośnik (nie tylko) jazzowej
wokalistyki. Bowiem Kevin z równym powodzeniem odnajduje się w wielu stylach
muzycznych – od bebopu, poprzez bluesa, po swingujący jazz. Obdarzony zmysłowym, ciepłym barytonem, uwodzi także elegancją, wdziękiem i wyśmienitym
jazzowym feelingiem. Nie wszyscy wiedzą,
że Mahogany wystąpił także w filmie Roberta Altmana „Kansas City”, grając bohatera inspirowanego postacią Big Joe Turnera.
2 maja polecamy koncert niezwykłego
tureckiego tria jazzowego MOE. Sarp Maden, Voltan Öktem i Alp Ersönmez – czołowi tureccy jazzmani grają współczesny jazz,

w którym usłyszeć możemy fascynujące
nawiązania do tureckiej tradycji, ale także
drum’n’bassu, punka czy noise.
Z kolei 15 maja spotkamy się z wybitnymi polskimi jazzmanami. Pod nazwą
Gdańsk Jazz Quartet ukrywają się: uważany za najlepszego saksofonistę w Polsce
Maciej Sikała, nowator jazzowego akordeonu Cezary Paciorek, rozchwytywany
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basista Piotr Lemań- Quartet, czyli Mateusza Śliwę (saksofon),
czyk oraz zaliczany Piotra Orzechowskiego (fortepian), Alana
do ścisłej perkusyj- Wykpisza (kontrabas) i Dawida Fortunę
nej polskiej czołówki (perkusja). Zaprezentują swój najnowszy
Tomasz Łosowski. Ci
koncertowy projekt – „Bukoliki” Witolda
czterej dżentelmeni
Lutosławskiego, oparte na melodiach kurpostanowili złączyć piowskich, w jazzowych, pełnych znakomiswe siły i tworzyć mu- tych improwizacji, aranżacjach.
zykę nowoczesną, ale
Blue Note nie zapomina także o miłoopartą na najlepszych śnikach innych niż jazz gatunków muzycztradycjach. Nie jest to muzyka rozrywko- nych. 28 kwietnia zespół Kroke promowa, lecz sztuka ambitna, wymagająca, eli- wać będzie swój najnowszy album „Ten”.
tarna. Nie należy się jednak obawiać – ar- Znajdziemy na nim charakterystyczne
tyści dbają również o to, by być
komunikatywnymi. W repertuarze
mają zarówno standardy jazzowe,
jak i własne kompozycje.
W koncertowym programie
nie zabraknie także młodych wykonawców! 23 kwietnia zaprezentuje się poznańska formacja
Pleroma (Wojtek Świeca – gitara, Jakub Skowroński – saksofony,
Maciej Sokołowski – saksofony,
Damian Kostka – gitara basowa,
Andrzej Konieczny – perkusja).
Ich muzykę cechuje indywidualny i bezkompromisowy styl, bazujący na zestawieniu rockowych
riffów, swobodnej improwizacji i tajemni- dla Kroke harmonie klezmerskie, brzmieczego nastroju.
nia Bałkanów, dźwięki Orientu i autorskie
11 maja, materiał ze swojej ostatniej
improwizacje. To muzyka, która wywołuje
solowej płyty zaprezentuje jeden z naj- ogromne emocje. I tak też będzie w czasie
zdolniejszych polskich pianistów młodego tego koncertu!
pokolenia – Sebastian Zawadzki. Album
Zaledwie dwa dni później będziemy
„Luminescence” został doceniony przez mogli posłuchać mistrzowskiego bluesa
krytyków – znalazł się w rankingu Top 10
prosto z amerykańskiego Teksasu! Ulrich
wydanych płyt jazzowych w roku 2014 na
Ellison zrobił wszystko, żeby jego nazwiportalu Polish Jazz Blog-Spot, a Sebastian sko było wymieniane w rozmowach o najzostał uznany za debiutanta roku 2014 większych teksańskich gitarzystach. To
przez portal Jazzarium.pl.
zwycięzca International Downbeat Awards
Skowroński/ Triffonof/ Zagórski/ Ga- oraz Austin Music Awards (Best Instrumenmon Project to z kolei międzynarodowa
tal, Best New Band, Best Roots Rock). Dzięformacja tworzona przez muzyków zwią- ki wrażeniu jakie robi na publiczności i perzanych z berlińską i poznańską sceną jazzo- fekcyjnemu opanowaniu gitary, konkuruje
wą. Grupa wykonuje własne interpretacje z najlepszymi gitarzystami świata. Jego
standardów, jak również oryginalne kom- biegłość w grze i bezproblemowe łączepozycje członków zespołu, czerpiąc z bo- nie różnorodnych stylistyk – bluesa, rocka
gatej tradycji mainstreamu, jednocześnie
i jazzu, głos oraz styl grania pozonie pozostając obojętnym na zdobycze stawiają niezapomniane
na
współczesnego jazzu. W Blue Note wystą- wrażenie.
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Paderewski znów
wśród Wielkopolan
Jednym z czołowych, zrealizowanych już projektów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, było wzniesienie w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego jako zwieńczenie trwającej ponad dziesięć
lat pracy nad przywracaniem Wielkopolsce i Polsce legendy tego
wielkiego patrioty, organicznika i prekursora nowoczesnego przemysłu. Teraz nadszedł moment, aby nam wszystkim przypomnieć
inną wybitną postać polskiej historii – artystę, gorącego patriotę i działacza państwowego – Ignacego Jana PaderewskieSpołeczny Komitet Budogo, wspaniałym epizodem związanego
wy, Patroni Honorowi oraz
także z Poznaniem i Wielkopolską – poPrzewodniczący Komitetu
wiedział dr Marian Król, prezydent ToHonorowego Budowy Powarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
mnika Ignacego Jana PadePo pięciu latach znów się udało,
rewskiego, Adam Szejnfeld
pomnik Paderewskiego sfinansowa– Poseł do Parlamentu Eurony w całości ze środków społecznych
pejskiego, wyrażają podziękowania wszystkim fundatopochodzących od darczyńców indyrom, a w szczególności:
widualnych oraz korporacyjnych, stanie przed gmachem Akademii Muzycznej jego imienia, w samym sercu
Fundatorom
miasta, vis-à-vis UniwersyGłównym
tetu im. Adama Mickiewicza,
pomnika Adama Mickiewicza i w pobliżu Uniwersytetu
Ekonomicznego. Wmurowanie aktu erekcyjnego odbyło
się 1 kwietnia, a odsłonięcie
gotowego monumentu już
w maju.
Dla nas Poznańczyków
osoba Paderewskiego znaczy
więcej i inaczej – stwierdziła
Rektor poznańskiej muzycznej Alma Mater, prof. Halina
Lorkowska. To przecież w tym
mieście koncertował w sali Teatru Polskiego i w sali Lamberta (1890, 1901); to przecież ten gród nad
Wartą gościł go w 1918 roku; to przecież tutaj był on świadkiem pierwszych
Fundatorom
chwil Powstania Wielkopolskiego, jedyWiodącym
nego zwycięskiego polskiego powstania, którego wybuch nastąpił w jego
obecności; to przecież także nasze Stołeczne Miasto Poznań nadało mistrzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta; to przecież poznański Uniwersytet
w 1924 roku obdarzył tego wielkiego
Polaka tytułem doktora honoris causa.

Poznań zawsze pamiętał o Paderewskim przygotowując m.in. tablice upamiętniające pobyty artysty w naszym mieście, nadając
jego imię ulicy, czcząc go poprzez
pamięć młodzieży uczącej się
w szkołach jego imienia. Poznańska Akademia Muzyczna dumnie
od 1981 roku nosi imię Ignacego
Jana Paderewskiego.
Rzeźba projektu Rafała Nowaka, artysty rzeźbiarza z Poznania, mierzy 3,5 metra wysokości
i osadzona zostanie na 1,5 metrowym cokole.
Prezydent RP Bronisław Komorowski objął honorowy patronat nad uroczystością odsłonięcia pomnika, a patronami
całej inicjatywy uczczenia Pade-

rewskiego w stolicy Wielkopolski zostali jeszcze za życia śp. Tadeusz Mazowiecki – pierwszy niekomunistyczny premier Polski po II
wojnie światowe i śp. prof. Stefan Stuligrosz, dalej Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie ks.
Zenon Kardynał Grocholewski, Arcybiskup Wojciech Polak – Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski, jego poprzednik Arcybiskup Józef Kowalczyk, Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów
i Minister Gospodarki, Hanna Suchocka – ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, prof. Bronisław Marciniak – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
fot. Zbigniew Ostrowski

Wszystkim zainteresowanym wsparciem inicjatywy upamiętnienia postaci Ignacego Jana Paderewskiego,
przypominamy, że wpłaty można kierować na konto: BZ WBK S.A. nr 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746
z dopiskiem: „Pomnik”. Towarzystwo przygotowuje książkę poświęconą Paderewskiemu, która ukaże się
na jesieni oraz inne akcje, o których wkrótce...
Imienne listy darczyńców publikuje portal poświęcony sprawie budowy pomnika –
www.pomnik-paderewskiego.pl.
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Tybet
Trwanie
Z Adamem Koziełem
z Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka
rozmawia Mariola
Zdancewicz

Zacznijmy może od ostatnich doniesień, że Dalajlama, duchowy przywódca Tybetańczyków, profanuje własną religię,
bowiem nie chce się odrodzić w następnym wcieleniu. Taką
informację przekazał mediom mianowany przez Pekin gubernator Tybetu. Co to oznacza dla Tybetu i Chin?
Chyba nic nowego poza tym, że aparat władzy Komunistycznej Partii Chin pokazuje, że nie boi się żadnej śmieszności i reprezentując doktrynę z gruntu wrogą wszelkim wierzeniom religijnym,
udaje autorytet w sprawach duchowości.
Dalajlama od lat powtarza, że skoro wedle logiki tybetańskiej
doktryny rozpoznawania kolejnych wcieleń tulku, czyli inkarnowanych lamów, następca ma kontynuować dzieło poprzednika, jeżeli
przyjdzie mu umrzeć na obczyźnie nie wynegocjowawszy problemu Tybetu w sposób zadowalający dla obu stron, to z całą pewnością nie odrodzi się na terenach kontrolowanych przez Chiny.
Z kolei chińscy przywódcy doskonale zdają sobie sprawę, że po
65 latach okupacji ziem tybetańskich nie władają sercami i duszami Tybetańczyków, do których klucz ma Dalajlama, nie mogąc go
więc kontrolować, chcą mieć w ręku następnego.
Według doktryny buddyjskiej odradzają się wszystkie istoty,
ale tylko „przebudzeni” – czyli ci, którzy dzięki studiom i praktyce duchowej osiągnęli „stan Buddy” – decydują o okolicznościach,
miejscu i czasie kolejnego wcielenia.

18

Mówiąc o przyszłości w kategoriach następnego żywota, Jego
Świątobliwość odnosi się więc w sposób oczywisty do instytucji
dalajlamy, uzależniając jej dalsze trwanie bądź zarzucenie – jak
powtarza od lat – wyłącznie od woli Tybetańczyków, którzy zechcą, albo nie, ponownie osadzić kogoś na tym tronie. Co więcej,
polityczny charakter i wymiar tej instytucji został już nieodwracalnie zmieniony przez samego Dalajlamę, który po 350 latach
„buddokratycznych” rządów przekazał swoje wszystkie uprawnienia demokratycznym instytucjom tybetańskiego państwa na
wychodźstwie.
Wszystko to, rzecz jasna, w niczym nie przeszkadza chińskim
aparatczykom, którzy nie dbając o śmieszność ani żadne pozory przyzwoitości po śmierci Dalajlamy najpewniej zechcą zrobić
to, co uczynili już w przypadku drugiego hierarchy buddyzmu tybetańskiego, Panczenlamy, uprowadzając w 1995 roku chłopca
wskazanego zgodnie z tradycją i intronizując własnego nominanta.
Dla nich to czysta gra o władzę, dla Tybetańczyków walka o prawo do zachowania nie tylko własnego dziedzictwa kulturalnego
i religijnego, ale tożsamości narodowej, której sercem pozostaje
buddyzm i jego najwięksi mistrzowie.
Warto przypomnieć ten fenomen reinkarnacji w tybetańskim
buddyzmie...
Według nauk buddyjskich świadomość jest ciągła, czyli nie
bierze się z niczego i nie wygasa. Logiczną konsekwencją tego
przeświadczenia jest doktryna reinkarnacji. Po śmierci każda istota
odradza się zgodnie z kolejną doktryną buddyjską, prawa karmy
– przyczyny i skutku. Czyny, słowa, myśli dobre, szlachetne, nacechowane troską o innych, współczuciem i miłością prowadzą do
szczęścia w następnym odrodzeniu, natomiast uczynki negatywne,
takie jak zabijanie, kradzież, kłamstwo, obmowa prowadzą do cierpienia, czyli do odrodzenia w gorszych okolicznościach. Wiara ta
jest wspólna wszystkim szkołom i tradycjom buddyjskim. W buddyzmie mahajany, do którego należy buddyzm tybetański, idzie

się o krok dalej – tam ideałem jest bodhisattwa, czyli ktoś, kto osiągnąwszy wgląd w naturę swego umysłu i naturę rzeczywistości,
mimo że mógłby się uwolnić od tego, co nazywa się samsarą, czyli
od świata uwarunkowań nacechowanych cierpieniem, świadomie
do niego powraca, żeby pomagać innym. W XI wieku Tybetańczycy zaczęli rozpoznawać nowe wcielenia mistrzów, którzy osiągnęli
taką głębię duchowego rozwoju, żeby zachować ciągłość ich dzieła i powoływanych przez nich klasztorów. Możemy uznać to za egzotykę z „Tomka na tropach Yeti”, albo spojrzeć na to racjonalnie
i zauważyć, że nie różni się to zbytnio od tego, co robimy i my ze
szczególnie zdolnymi dziećmi, kierując je na indywidualny tok nauczania. Tybetańczycy także „odławiają” talenty, tyle że mają one
uczyć się medytacji, filozofii, technik rozwijania miłości, współczucia i troski o innych, a nie skakać, pływać czy grać na skrzypach.
9 marca, tuż przed rocznicą antychińskiego powstania w Tybecie z 1959 roku zmarła po akcie samopodpalenia Tybetanka w Syczuanie w środkowych Chinach. Od 2008 roku w Państwie Środka podpaliło się 140 Tybetańczyków. Czy to jest
ciągle próba zmienienia nastawienia Chin do Tybetu?
Choć wielu Tybetańczyków odebrało sobie życie za sprawą
trwającej od 1950 roku chińskiej okupacji Dachu Świata, samospalenia są zjawiskiem nowym. Ich fala ruszyła dopiero w 2011 roku.
Od tego czasu na terenie Tybetu podpaliło się ponad 130 osób,
większość z nich nie żyje. Kobiet i mężczyzn, młodych i starych,
wykształconych i niepotrafiących czytać i pisać, biednych i zamożnych, innymi słowy pochodzących ze wszystkich warstw społecznych. Nie ulega wątpliwości, że jest to konsekwencją tego, w jaki
sposób państwo chińskie rozprawiło się z protestami przedolimpijskimi w marcu 2008 roku. Władze chińskie zamiast przyjąć wtedy
do wiadomości, że polityka twardej ręki, którą prowadziły od połowy lat dziewięćdziesiątych, spaliła na panewce i wymaga gruntownej rewizji, postanowiły przykręcić śrubę jeszcze bardziej. Strategia ta doprowadziła do najbardziej dramatycznych
protestów, jakie można sobie wyobrazić, szczególnie
w kontekście bezwzględnej wiary i oddania Tybetańczyków idei niestosowania przemocy, którą Dalajlama
wpaja im od lat, tłumacząc, że orężem prawdy przekonają o słuszności swojej sprawy nie tylko świat (co
mu się w dużej mierze udało), ale również Chiny i ich
przywódców.
W realiach, w których za symboliczny „protest” –
najczęściej publiczne wykrzyczenie, że Tybet musi
być wolny i że jego sercem zawsze będzie Dalajlama
– trafia się na kilka lub kilkanaście lat do więzienia, co
oznacza utratę zdrowia, a bywa, że i życia, uczynienie
tego, stojąc w płomieniach, jest najbardziej dobitnym
powiedzeniem chińskiemu państwu, że ma ono problem i nie rozwiąże go najpotężniejszym aparatem
inwigilacji, przekupstwa i przemocy, ponieważ Tybetańczycy pragną i potrzebują czegoś innego. Z nieugiętością i męstwem, które pozwalają skazać się na
śmierć w męczarniach, żeby powiedzieć tej władzy kilka prostych słów.
Albo jedno: NIE!
Tak, dokładnie tak. Dajcie nam żyć, tak jak chcemy.
W corocznych raportach Freedom House i innych
jak Amnesty International, International Campaign for Tibet, Tibet Watch mówi się o tym, że wśród najgorszych z najgorszych miejsc na ziemi, jeśli chodzi o postrzeganie praw człowieka i swobody polityczne, jest właśnie Tybet.
Co się w tej chwili dzieje w Tybecie?
Myśląc o Chinach, z reguły mamy przed oczami wieżowce
Szanghaju i ten oszałamiający wzrost gospodarczy, ale warto też
pamiętać, że jednocześnie na terenie centralnego Tybetu (czyli

regionu autonomicznego o powierzchni 1,2 mln km², a więc prawie czterech Polsk) nie ma ani jednego niezależnego dziennikarza.
Innymi słowy, wiemy więcej i mamy swobodniejszy dostęp do informacji w Korei Północnej niż na ziemiach tybetańskich.
W ostatnich latach do chleba powszedniego Tybetańczyków,
zwłaszcza po tym strasznym 2008 roku i krwawej pacyfikacji protestów, której konsekwencją są samospalenia, czyli drastycznego
naruszania praw człowieka, marginalizacji i braku wpływu na proces podejmowania kluczowych decyzji we własnym kraju, w tym
zmieniających jego obraz tak dramatycznie i nieodwracalnie jak
przymusowe osiedlanie pasterzy i koczowników, inwigilacji sięgającej już najmniejszych osad i wiosek, do których kieruje się partyjne grupy robocze oraz klasztorów i świątyń, na terenie których
organizuje się dziś stałe komisariaty, dochodzą problemy nowe,
nie będące już tylko kłopotem Tybetańczyków, ale całego regionu,
a co za tym idzie i świata. Jak Stalin kiedyś zawracał rzeki, a Jacek
Kaczmarski śpiewał o tym pieśni, tak dziś władze chińskie starają
się zatrzymać u siebie wodę – a być może, jak ostrzegają eksperci,
zawrócić nawet bieg – największych rzek Azji, które mają źródła
w Tybecie. Jeśli Jarlung Cangpo (Brahmaputra), Gjalmo Ngulczu
(Saluin), Dzaczu (Mekong), Sangje Khabab (Indus), Langczen Khabab (Satledź), Mapcza Khabab (Ganges), Bhumczu (Arun) czy Dulong (Irawadi) przestaną toczyć wody do Indii, Bangladeszu, Pakistanu i tak dalej, bo Pekin uzna, że potrzeba ich na wschodzie
i północy Chin, to będzie miał się czym martwić cały świat.
Nie ulega też wątpliwości, że obecny przewodniczący Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping prowadzi o wiele bardziej zdecydowaną, mniej kolektywną politykę od swoich poprzedników. Rządzi
ciężką ręką, co może rodzić złośliwą satysfakcję, bo doświadczają
tego na własnej skórze jego towarzysze i byli towarzysze, którzy
są kolejno odstrzeliwani w ramach kampanii zwalczania korupcji,
co z całą pewnością podoba się społeczeństwu chińskiemu, nie-

nawidzącemu bezkarności sprzedajnych urzędników, choć nosi
to wszelkie znamiona walki frakcyjnej w łonie partii, ale też budzi przerażenie, bowiem od ponad dwóch dekad za kratami nie
było tylu dysydentów, czy raczej przedstawicieli raczkującego
społeczeństwa obywatelskiego, o losie tak zwanych „mniejszości”,
zwłaszcza Ujgurów i Tybetańczyków, nie wspominając.
fot. Thomas Hawk , Andy Cross, Chris Beckett
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By
zaprocentować
w przyszłości...

fot. Dominik Tryba

Z prof. Jackiem Gulińskim,
prezesem Zarządu Fundacji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
i dyrektorem Poznańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego,
rozmawia Mariola Zdancewicz

Objął Pan funkcję prezesa Zarządu Fundacji UAM i jednocześnie dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. To żadna nowość dla Pana, gdyż wcześniej był już Pan
związany z tymi instytucjami. Jaką strategię Pan przyjmie?
W roku 1990 profesor Bogdan Marciniec założył Fundację
i zaproponował mi współpracę. Pięć lat później, gdy powstała
koncepcja budowy Parku, tutaj na Rubieży 46, było nas w sumie tylko parę osób i to były te początki, które teraz po dwudziestu latach świętujemy. Byłem związany z tymi instytucjami
co najmniej trzynaście lat, potem z różnych stron sekundowałem przedsięwzięciom, nierzadko stawiając je innym za przykład, od 2008 roku jako prorektor do spraw współpracy z gospodarką i programów europejskich, dalej jako podsekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Możliwość
objęcia tej funkcji była dla mnie zaszczytem i ukoronowaniem
prac na rzecz Uniwersytetu i Fundacji, gdyż sprawy związane
z kontaktami ministerstwa z otoczeniem biznesu, z budową instrumentów wsparcia relacji nauki z biznesem stały się moim zadaniem. Od połowy stycznia jestem znów w tych bliskich i znanych mi miejscach. Jaką strategię przyjmę? Przede wszystkim
na najbliższym kwietniowym posiedzeniu zarządu uruchomimy proces przygotowywania strategii rozwoju Parku do roku
2025. Myślę, że perspektywa dziesięciu lat wystarczy i trzeba
to zrobić z zaangażowaniem pracowników Fundacji, ale też interesariuszy zewnętrznych, jest ich dosyć dużo, już nie mówię
o samym uniwersytecie, o innych uczelniach i jednostkach badawczych, o środowisku władz samorządowych, o mieście, ale
także o organizacjach przedsiębiorców, zrzeszeniach, stowarzyszeniach i samych przedsiębiorcach. Jeżeli chcemy być dalej
parkiem naukowo-technologicznym z prawdziwego zdarzenia
i być jednocześnie jeszcze bardziej zorientowani na przyszłość,
to szczególnie musimy wzmacniać związki z gospodarką. Mając bazę infrastrukturalną, którą udało się zbudować mojemu
poprzednikowi, pójdziemy w kierunku pomnażania dorobku

20

i twórczej kontynuacji tego, co profesor Marciniec z całym zespołem współpracowników tutaj osiągnął.
Sprzyja Panu program Horyzont 2020 i nowe rozdanie unijne.
Jak wpisują się Państwo w te działania?
Program europejski Horyzont 2020 ma głównie wspierać badania, które są wykonywane na rzecz i z udziałem przedsiębiorstw,
i w tym rozumieniu jak najbardziej się wpisujemy, zresztą nie tylko
w to. Nowe rozdanie unijne, czyli perspektywa 2014-2020, a tak naprawdę 2015 albo nawet 2016-2022, też stawia jako jedno ze swoich głównych haseł polepszenie relacji nauki z biznesem. Parki naukowo-technologiczne są naturalnym instrumentem, które w tym
procesie pośredniczą. My wykonujemy działania, na które mamy
odpowiednie kontrakty, wspieramy przedsiębiorców i środowisko
naukowe. Sami w tej chwili jesteśmy także ośrodkiem naukowym.
Posiadamy kategorię B, mamy pracowników badawczych, laboratoria chemiczne, biotechnologiczne, laboratoria genomu człowieka,
wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, związane z ochroną środowiska i szereg innych...
Czy współpracujecie też z innymi uczelniami w Poznaniu,
w Polsce i za granicą?
Tak, dzięki temu, że mamy osoby, które realizują wspólne projekty i zaplecze infrastrukturalne, trochę takich projektów się toczy,
czyli z punktu widzenia programów jesteśmy z jednej strony tymi,
którzy te programy prowadzą na użytek własnych kadr i własnego rozwoju, ale również naszym zadaniem jest wspieranie innych,
głównie z Wielkopolski i lubuskiego, głównie w programach badawczo-rozwojowych, zarówno tych europejskich jak i krajowych.
To dobry okres dla nas, jeszcze ciągle jest dużo czasu, pięć, siedem
lat, aby wykorzystać tę szansę na rynku.
Czy jesteście gotowi na taką współpracę i na takim poziomie,
żeby na przykład część Parku wynająć po prostu innej instytucji na badania?
Część laboratoriów jest wynajętych dla firm, które prowadzą
działalność badawczo-rozwojową. To się już dzieje.

Dopytuję nie bez powodu, wiem, że PAN i Katedra Genetyki
Człowieka byłyby zainteresowane współpracą z Państwem...
Rozmowy są w toku. W tej chwili mamy wynajętą dosyć dużą
część naszej powierzchni laboratoryjnej, pozostała natomiast służy nam i naszym pracownikom. Zachowujemy w tym względzie
równowagę. A współpraca z dobrymi jednostkami naukowymi zawsze jest możliwa.
2 lutego swoją oficjalną naukową działalność rozpoczęło Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Czy są
wspólne projekty i jak układa się współpraca w tych niezwykle
ważnych dla kraju i Wielkopolski ośrodkach naukowych?
To potężne przedsięwzięcie, którego autorem i liderem jest
profesor Marciniec, zresztą zdaje się, że w poprzednim wydaniu
„Merkuriusza” był wywiad i dyskusja na ten temat. Projekt jest nowatorski, wymagający niesamowitego wysiłku. Nasza rola, czyli Parku czy Fundacji, jest taka, że jesteśmy jednym z kilkunastu
konsorcjantów, ale rozumiemy to poważniej i szerzej. W ogólnej
koncepcji zarysowanej przez profesora Marcińca Park jest ostatnim elementem w tym łańcuchu, w którym lądują przygotowane
technologie i know-how i na bazie nich powstają innowacyjne
przedsiębiorstwa. I to miejsce i taką rolę w tym prezentowanym
przez profesora modelu, nazwanym poznańskim modelem transferu wiedzy, przyjmujemy i taką rolę będziemy spełniać. Ale mówmy szczerze, to jest sprawa dopiero dwóch, trzech, a nawet czterech lat, aby technologie na bazie projektów, które toczą się w tej
chwili w WCZT mogły powstać. Równolegle, prowadzimy wspólnie
z Centrum, szereg projektów badawczo-rozwojowych, dzieląc się

zadaniami i obowiązkami. Współpraca biegnie modelowo, przede
wszystkim dlatego, że znamy się nie od dzisiaj.
W 2015 roku obchodzicie Państwo podwójny jubileusz, 20-lecia najstarszego w Polsce parku naukowo-technologicznego
oraz 25-lecia Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
w strukturach której działa Park. Proszę o refleksję...
Park powstał w 1995 roku, kiedy tak popularna dziś idea współpracy nauki z biznesem praktycznie nie istniała jeszcze w krajowym dyskursie gospodarczym. Wzorując się na najlepszych zagranicznych rozwiązaniach, wymieniany tu przeze mnie wielokrotnie
profesor Marciniec, dwadzieścia lat temu rozpoczął realizację swojego snu o Dolinie Krzemowej w Poznaniu. Jest co świętować…
To było bardzo nowatorskie jak na tamte czasy.
I Fundacja była pomysłem nowym i innowacyjnym i Park był
pierwszym w Polsce. Uciekamy od stwierdzenia, że jesteśmy najstarszym parkiem naukowo-technologicznym, ale przypominamy,
że jesteśmy pierwszym, co brzmi trochę lepiej, a znaczy to samo.
Oczywiście to, że mamy 25 lat, nie znaczy, że jesteśmy o 25 lat
przestarzali. To, zapewniam Państwa, tak nie jest. Natomiast jest
tak, że tego typu instytucje uzyskują pewną dojrzałość po co najmniej dziesięciu, piętnastu latach, co oznacza, że jesteśmy właśnie
w fazie dojrzałości tej struktury...

Już wiadomo, że w ramach obchodów jubileuszu odbędzie się
konferencja „Cluster of Science, Technology and Innovation”
dedykowana przedstawicielom parków z kraju i Europy. Jakie
Państwo macie w związku z tym oczekiwania i nadzieje?
Koncepcja była taka, żeby zaprosić przedstawicieli parków
technologicznych z Europy i ze świata i rzeczywiście będziemy
mieć niezwykłych przedstawicieli jako wykładowców. Mamy potwierdzone uczestnictwa godnych gości z kraju, przedstawicieli
władz rządowych z kilku resortów. Wydarzenie otworzy dwudniową konferencję Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji Przedsiębiorczości, która w tym roku z okazji naszego jubileuszu zorganizowana będzie właśnie w Poznaniu. Jeżeli chcemy
poważnie myśleć o tym, aby gospodarka kraju była innowacyjna,
to tylko wspólne działanie w tym obszarze daje na to szansę, bo za

innowacyjność głównie odpowiedzialna jest gospodarka. W statystykach niestety nie wyglądamy najlepiej. Brakuje pieniędzy szczególnie tych z sektora prywatnego. Tak czy owak, te trzy poznańskie
instytucje (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański
Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM i Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii) mogą stworzyć wystarczający potencjał, który popchnie do przodu innowacyjną gospodarkę
Wielkopolski, a może dalej Polski, taki jest kontekst tej konferencji.
A czy może z tego spotkania wyniknąć coś więcej, jakaś
współpraca pomiędzy parkami czy inne pomysły?
Jesteśmy w różnych sieciach współpracy, mamy doświadczenie
i chętnie dzielimy się nim z innymi. W tej chwili uruchamiamy nową
usługę soft landingu, czyli możliwość dla firm z innych krajów, z innych parków budowania okresowych biur tutaj i odwrotnie. To co
jest najważniejsze, to zapewnienie sobie w większym stopniu generowania przedsięwzięć biznesowych, czyli młodych firm, które
z sukcesem będą wchodziły na rynek i wsparcie ich w rozwoju, a po
drugie wsparcie innych firm innowacyjnych, czy to lokatorów Parku, czy tych, którzy są poza nim, ale chcą z nami współpracować...
Do konferencji nie ma już wiele czasu, czy już wiadomo jakie
parki przyjęły zaproszenie, przede wszystkim myślę o tych zagranicznych...
Mamy gości ze światowej organizacji parków technologicznych (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), którzy reprezentują parki technologiczne na całym świecie
i przewodniczącego tego stowarzyszenia, mamy gości z parków
technologicznych ze Stanów Zjednoczonych, które troszeczkę inaczej spoglądają na to, ale potrzebny jest nam właśnie ten ich punkt
widzenia, szczególnie w relacji z biznesem. Będzie też znakomite
grono przedstawicieli wiodących parków technologicznych z Polski, którzy przyjeżdżają świętować z nami jubileusz i przy okazji
zastanowić się nad tym, jak dalej rozwijać tego typu instytucje.
Formalnie jest ich w kraju kilkadziesiąt, ale bądźmy szczerzy, tych
które realizują te funkcje w pełni, jeszcze ciągle można policzyć na
palcach obu rąk, niestety.
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Żeby po nas nie było
już tylko pustyni
Z Jerzym Próchnickim, dyrektorem Działu Rozwoju
i Rejestracji w firmie Bayer CropScience i członkiem zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego
„ASAP”, rozmawia Kamila Zdancewicz

Czym jest zrównoważona produkcja rolna,
czyli zrównoważone rolnictwo?
Rolnictwo od zarania dziejów służyło produkcji żywności. Zapotrzebowanie na żywność przy
dwóch miliardach ludzi było
naturalnie niskie, wydajność
też, ale wydawało się, że zasoby do produkcji żywności
są praktycznie niewyczerpywalne. Teraz mamy już ponad siedem miliardów obywateli na Ziemi, więc wymogi
żywnościowe też się zmieniły.
Dzięki temu wydłużyła się też
długość życia. Jesteśmy w tej
materii zupełnie gdzie indziej,
niż było to w wieku XVIII czy
XIX. W XX wieku starano się
rolnictwo zintensyfikować.
Działo się to w latach 60., mieliśmy tzw. Zieloną
Rewolucję, która nie objęła Europy, a Indie, Afrykę i Daleki Wschód. Przeprowadzano ją poprzez
zwiększenie nawożenia i mechanizację. Mówiono wtedy, że zamiast ryby trzeba rolnikowi dać wędkę. Dziś po kilkudziesięciu latach wiemy, że trzeba było jeszcze nauczyć się, jak dbać o staw,
aby nie zabrakło ryb. Efekt jest taki, że jeżeli spojrzymy na mapę
erozji gleb na świecie, to doskonale pokrywa się z krajami, gdzie
z największą intensywnością wprowadzano wspomnianą Zieloną
Rewolucję, ponieważ rolnicy dostali świetne instrumenty do produkcji, do intensyfikowania, natomiast nie zadbali o podstawowy
warsztat, czyli o glebę. Czym więc jest rolnictwo zrównoważone?
Zasadniczo jest to sposób postępowania przy produkcji żywności,
aby w jak najmniejszym stopniu zużywać zasoby naturalne. Mówimy o glebie, wodzie i powietrzu, by rolniczymi działaniami nie
obniżać jakości środowiska, nie niszczyć go…
Jest to zmiana sposobu myślenia...
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Tak, to jest inna droga... Trzeba tak produkować na ile pozwoli
nam sytuacja rzeczywista, czyli nie gwałćmy natury, nie próbujmy
w miejscu, w którym powinno się zbierać pięć, osiem ton pszenicy,
zrobić tak, żeby zebrać piętnaście, choć
to się dla zrobić, lecz ogromnym kosztem zniszczenia zasobów naturalnych.
Trzeba poszukiwać innych, zrównoważonych rozwiązań. Nadzieję dają rośliny
z większym potencjałem produkcyjnym
zapisanym w genach. Między roślinami, które były uprawiane w latach 60.
a dzisiejszymi mamy pół wieku różnicy,
a różnice produkcyjne są przeogromne.
Są modyfikowane?
Nie, one są odpowiednio hodowane. Tak samo jak się hoduje psy, jeden
jest wysoki, drugi mały. Róże są czerwone i żółte, są też czarne. Niskie i wysokie.
Podobnie rzecz się ma ze zbożem i innymi uprawami…
Dlaczego to jest takie ważne?
Ważne jest dlatego, żeby po nas nie
było już tylko pustyni. Żebyśmy postępowali w sposób odpowiedzialny i w taki, żeby nasze wnuki też
mogły się cieszyć naturą, pięknymi widokami, dostatkiem żywności, zdrowiem i żeby sztafeta pokoleń po prostu miała sens.
W innym wypadku przyroda pokaże nam, gdzie są jej biologiczne granice...
Czy takie myślenie leżało u podstaw powstania Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego?
Tak. Praktycznie już w drugiej połowie XX wieku, od lat 70.
coraz częściej pojawiały się głosy, że zaczynamy jako cywilizacja ludzka dochodzić do granicy pewnych zasobów, brakuje nam
miejsca, słodkiej wody, gleby, brakuje żywności, powietrza, brakuje nam ciągle energii, bo potrzeby rosną i rosną. Rzeczywiste działania zaczęły się tak na dobrą sprawę po roku 2000, a od
roku 2006, 2008 zasada zrównoważenia została wpisana do wielu aktów prawnych w całej Europie. I nie dotyczy tylko rolnictwa,

ale zrównoważonego rozwoju gospodarczego państw unijnych
w każdej dziedzinie.
Kim są założyciele Stowarzyszenia?
Założycielami są cztery firmy z branż ze sobą niepowiązanych
bezpośrednio, jest to Grupa Żywiec, czyli Heineken, Farm Frites –
producent i przetwórca ziemniaków, firma Bayer, my z kolei specjalizujemy się w środkach ochrony roślin oraz w hodowli odmian
roślin uprawnych, i firma ProCam, która zaopatruje rolników i także odbiera od nich płody rolne. Te firmy nie funkcjonują w jednym
sektorze i to jest właśnie unikalne w naszym Stowarzyszeniu, że
staramy się łączyć cały łańcuch odpowiedzialności, którego ogniwa w efekcie składają się na produkcję żywności.
Informacja o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin jest szczególnie ważna ze względu na to, że w Polsce znakomita większość gospodarstw, około 80% jest małoobszarowych, a używamy każdego roku więcej i więcej środków
ochrony roślin.
Środki ochrony roślin to bardzo medialny temat, natomiast
prawda jak zawsze jest gdzieś pośrodku. W Polsce mamy do czynienia z dużą liczbą małych gospodarstw, które praktycznie nie
stosują żadnej ochrony roślin, czyli można byłoby je nazwać wręcz,
że są ekologiczne, tylko że to jest
bardziej styl życia, uprawa na własne potrzeby, czasem coś sprzedadzą. Poza nimi około 30-35%
powierzchni to gospodarstwa
produkcyjne i one zużywają około 2 kg na hektar środków ochrony roślin rocznie. To jest całkiem
dobry wynik, ponieważ w Europie takie kraje jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania próbują wrócić
do tych dwóch kilogramów, bo już
mieli cztery, nawet pięć.
Spotkaliśmy się przy okazji sesji naukowej Instytutu Ochrony
Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, tematem wiodącym było znaczenie metod
chemicznych w zintegrowanej
ochronie roślin…
Nie jest realne, żeby produkować dużo dobrej żywności i żeby
urosła ona tak sama z siebie. To
co jest interesujące dla nas, rośliny, owoce, ziarno, jest także interesujące dla innych organizmów,
na przykład dla owadów, ptaków,
pasożytów, innych zwierząt, ale
też jako konkurencja o miejsce,
na przykład dla chwastów. Jeżeli
rolnik chce utrzymać swoją rodzinę i gospodarstwo na normalnym
poziomie, musi wyprodukować
odpowiednią ilość i dobrej jakościowo żywności. Stąd potrzebne jest rozsądne nawożenie oraz
ochrona plonów przed patogenami, jak choćby przed grzybami,
również przed szkodnikami bądź chwastami. Stosowanie środków
ochrony roślin powinno być zrównoważone, jak najmniej, ale tyle,
ile naprawdę potrzeba – stosowanie mniejszych dawek, niż jest
to potrzebne, działa odwrotnie, po pierwsze nie usunie problemu, z którym rolnik chce walczyć, a po drugie może spowodować
proces uodparniania się patogenu na te środki.

Jak zachęcić polskich rolników do „zachowań zintegrowanych”?
Wielu już to stosuje, ale zachęcić może tylko wiedza i jeszcze
raz wiedza.
Czy Stowarzyszenie ma informacje, żeby ocenić to, czy rolnicy
stosują zasady zrównoważonego rolnictwa, czy nie?
Mamy odpowiednie instrumenty, ale może warto wpierw
wspomnieć, że rolnictwo zrównoważone to nie jest jedna recepta, ponieważ samo w sobie ma różne uwarunkowania. Czym innym jest gospodarstwo na Pomorzu, czym innym pod Poznaniem
a jeszcze czym innym we Francji albo w Grecji, natomiast polega
ono na myśleniu o dniu dzisiejszym z punktu widzenia przyszłości,
czyli co ja powinienem dzisiaj robić, aby moje pole w przyszłości
było jeszcze lepsze niż dzisiaj, a na pewno nie gorsze. Co zrobić,
żeby w rowie dalej kumkały żaby i żeby kumkały jeszcze mojemu synowi. I żeby to wszystko się łączyło i miało sens dla przyszłego funkcjonowania regionu, wsi, tej rodziny, tego pola, tego
gospodarstwa.
Pytała Pani o instrumenty. Tym instrumentem jest Lista Kontrolna sformułowana przez Platformę SAI z Brukseli – organizację założoną przez europejskich przetwórców żywności, skierowaną
na promowanie rolnictwa zrównoważonego w całej Europie. Lista Kontrolna to szereg pytań
skierowanych do rolnika, których
odpowiedzi pokazują, czy rolnik
już doszedł w swoim gospodarstwie do takiego etapu, gdzie
można powiedzieć, że jego działalność jest zrównoważana, a także, w których dziedzinach ma coś
jeszcze do zrobienia. W ten sposób pokazujemy stopień zrównoważenia gospodarstwa, świadomości rolnika i jednocześnie
drogi do poprawy.
Chciałam jeszcze na moment
wrócić do firmy Bayer jako do
producenta środków ochrony roślin. Działa w tym rejonie
bardzo aktywnie w zakresie
dbałości o swoje produkty i ich
stosowanie.
Prowadzimy od kilku lat bardzo ciekawą kampanię, mianowicie „Grunt to Bezpieczeństwo”.
Mówimy o odpowiedzialności za
produkt i jego stosowanie, która
nie kończy się na dostarczeniu
go na sklepową półkę, a sięga aż
do gospodarstwa rolnika i aż do
stołu konsumenta. Działania koncentrują się na tym, aby stosować
środki ochrony roślin bezpiecznie,
tylko wtedy, gdy zachodzi taka
potrzeba, z jak największym zamierzonym efektem i najmniejszymi skutkami dla środowiska. Chodzi o to, żeby wartość wytworzonej żywności była dużo, dużo większa niż koszty, jakie zostały poniesione, także środowiskowe. I to właśnie staramy się promować.
Czy pozwoli Pan, że skonkluduję naszą rozmowę, cytując sentencję, jaką przeczytałam kiedyś na portalu jednego z polskich dworów: „Nie sobie, lecz potomnym”.
Tak, to świetna sentencja. Dziękuję.
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Okres Nowego Roku (zwykle spóźniony w stosunku do naszego o co najmniej miesiąc) jest dla Chińczyków tym, czym dla
nas okres gwiazdkowy. Święto Nowego Roku ma na Wschodzie
olbrzymie znaczenie przede wszystkim dlatego, że zapowiada
nadejście nowych wartości, warunków, możliwości i szans, które trwać będą przez kolejnych, czasami nawet trzysta osiemdziesiąt dni. W Chinach wierzy się, że wszelkie stare sprawy
należy porzucić wraz z odejściem roku poprzedniego, oraz że
należy jak najlepiej przygotować się do tego, co czeka świat,
kraj, społeczność, rodzinę, a także każdego z nas pod panowaniem nowego znaku zodiaku. A nowe zodiakalne chińskie
zwierzę, który urząd swój sprawować będzie przez dwanaście
miesięcy, to Drewniana Koza. Pod rządami tego zwierzęcia będziemy się radować i smucić od 19 lutego 2015 roku do 7 lutego 2016 roku. Rok ten jest 4713 rokiem kalendarza lunarnego.
W astrologii chińskiej na symbol każdego roku składa się
zwierzę zodiakalne i jeden z żywiołów. Już wiemy, w nadchodzącym roku panować będzie Koza w żywiole Drzewo. Ponieważ żywiołem naturalnym Kozy jest Ziemia, zatem należy oczekiwać więcej kłopotów, niż to miało miejsce w poprzednim roku.
Dlaczego? Ponieważ tegoroczne wartości, żywioł Drzewo i żywioł Ziemia znaku Kozy, pozostawać będą w niszczycielskich
relacjach. Nie oznacza to jednak, że będzie to tylko tragiczny
rok, pełen wyłącznie niesprzyjających nam zdarzeń i okoliczności. Niemniej jednak brak zgodności pomiędzy żywiołem roku,
a żywiołem naturalnym znaku, z pewnością znajdzie swoje odbicie w losach świata, kraju, a także w losie każdego z nas.
Patrząc na czasową rozpiętość okresu panowania Drewnianej Kozy, widać, że jest to krótki rok, bo trwający tylko 354
dni. W jego ramach wystąpi jeden dzień lin chun, czyli dzień
początku wiosny, zwany też świętem kochanków. Z tego zaś

Rok Drewnianej Kozy

Jacek Kryg

wynika, że biorąc pod uwagę tę zasadę, jest to
przeciętny rok na romanse czy związki małżeńskie. Jednakże charakterystyka samej Kozy każe
znacznie bardziej optymistycznie spojrzeć na tę
dziedzinę życia człowieka.
Na to, co może nas spotkać w roku Kozy,
wiele światła rzuca znajomość cech osobowości tego zwierzęcia. Są to z jednej strony: kultura, uprzejmość, delikatność, inteligencja,
wrażliwość i dusza artystyczna, z drugiej zaś: kapryśność, pobłażanie sobie, słaba wola, dąsanie
się, niepewność siebie, niewdzięczność no i czasami irytująca upartość. W roku Kozy możemy
zatem napotkać trudności związane z wahaniami nastrojów czy z też z kurczowym trzymaniem się wartości, które dawno już przeminęły.
Wiele dziedzin życia pozostawionych zostanie
przypadkowi dzięki czemu ci, którzy potrafią
chłodnym umysłem objąć całe swoje otoczenie,
zyskają znaczącą przewagę nad innymi. Swego rodzaju „słodka nieodpowiedzialność” z całą
pewnością nie będzie stała na straży stabilności ekonomicznej,
która w skrajnym przypadku może okazać się najsłabszym elementem roku Kozy. Dodajmy jednak, że wśród wielu prognoz,
jakie ukazują się w krajach pozostających pod wpływem astrologii chińskiej, nie znalazłem żadnej, która zapowiadałaby światowy kryzys gospodarczy czy też światową wojnę.
Jedną z najważniejszych cech optymistycznej Kozy jest
umiłowanie do spokojnego życia. Zatem w roku 2015 nie należy oczekiwać przyspieszenia w żadnym względzie, raczej
kończenia uprzednio zapoczątkowanych działań, lecz można
być pewnym powolnego, choć stałego rozwoju. Tak w polityce, pracy, jak i w domu więcej będzie czasu na odpoczynek
i relaks, a wielu z nas właśnie w tym roku uda się wykorzystać
zaległy urlop.
Analizując charakter Kozy, nie należy oczekiwać okresu
pełnego przygód, ani także okresu wytężonej i uporządkowanej pracy. Tym bardziej, że istotną tendencją roku Drewnianej
Kozy będzie odrodzenie się szeroko rozumianej sztuki. Przede
wszystkim każdy z nas, w mniejszym lub większym zakresie,

ma szansę poczuć się twórcą. Wreszcie docenimy dobry smak,
twórczy wypoczynek i kulturalną rozrywkę. Rok Kozy dobrze
prognozuje rozwojowi sztuk plastycznych, muzyki, teatru czy
filmu. Lata Kozy to lata aktorów, muzyków i artystów, i to nie
tylko tych profesjonalnych. W ogóle wszyscy mamy szansę, aby
stać się lepszymi niż zwykle aktorami w teatrze dnia powszedniego. Można stwierdzić, że będziemy bardziej sentymentalni, bardziej niż zwykle ulegać będziemy emocjom, staniemy
się w większym stopniu krytyczni wobec innych, ale także wobec siebie. Polubimy życie ze wspomnieniami, w negatywnym
zaś wydaniu mamy duże szanse na bycie nadwrażliwymi. Z kolei Kozia chęć koegzystencji i umiłowania harmonii w dniu codziennym powinna objawić się kolejnym zbliżeniem do rodziny i przyjaciół.
Warto przyjrzeć się poprzednim okresom panowania tego
zwierzęcia. Latami Kozy były: 2003, 1991, 1979, 1967, 1955,
1943, 1931, 1919, 1907 czy 1895, przy czym latami Drewnianej Kozy były tylko lata 1895
i 1955. W 1985 roku Chiny i Japonia podpisały traktat z Shimonoseki, a w 1955 roku powstały
Pakt Warszawski, Pakt Bagdadu,
czy Pakt Organizacji Południowo-Wschodniej Azji. W roku
2003 Indie i Pakistan wznowiły pełne relacje dyplomatyczne, dzięki czemu zakończył się
konflikt w Kaszmirze. W innym
zaś roku Kozy pokojowe rozmowy w Camp David doprowadziły
do podpisania antynuklearnego
porozumienia SALT II, a w Południowej Afryce obalono apartheid itp., itd. Czyli zwykle dogadywano się, a nie walczono, gdyż
właśnie tego pragnie Koza.
Żywiołami roku 2015 są
Drzewo i Ziemia, które pozostają
w cyklu niszczącym. Siła niszczonej przez Drzewo Ziemi jest tak
znaczna, że możemy spodziewać się trzęsień ziemi, obsunięć
gruntu, niespodziewanych zawaleń budynków i mostów, pożarów lasu, huraganów i potopów
błotnych. Nie zabraknie też niezwykłych wypadków drogowych,
o których będzie głośno. Dodatkowo jeszcze mistrzowie chińskiej astrologii przestrzegają przed kłopotami prawnymi i przed
różnymi epidemiami z ptasią grypą włącznie.
Przewidując co czeka nas w nadchodzącym okresie,
przede wszystkim należy stwierdzić, że powinien być to rok bez
istotnych, długotrwałych zmian. Umiłowanie Kozy dla spokoju i braku zawirowań może mieć swoje pozytywne odbicie na
przykład w tym, że niektóre konflikty i nieprzyjazne zdarzenia
będą krótkotrwałe. Skrywany pod powłoką marudzenia, wrodzony optymizm Kozy powinien okazać się najlepszym lekarstwem na ten niełatwy okres. Realizowanie marzeń z pewnością
trzeba będzie odłożyć na inne, bardziej sprzyjające okresy, ale
nie będzie to nas martwiło. Warto pamiętać o tym, że rok Drewnianej Kozy nie jest rokiem wojen, co najwyżej katastrof naturalnych, których skutki w wielu wypadkach da się zminimalizować.
Finanse nadal nie najlepsze, choć ciągle z tendencjami
zwyżkowymi. Europa i świat będą nadal powoli odradzały się,

choć często drogi dojścia do pożądanego celu spotkają się ze
społecznym sprzeciwem. Biznes roku 2015 przypominać będzie „rozbrykaną Kozę”, w niektórych aspektach nie da się go
kontrolować. Pamiętajmy w tym miejscu, że dziką kozicę nie
jest łatwo okiełznać, że jej nieco bezmyślna natura nie zawsze
pozwoli na dotarcie do celu zwykłymi drogami. W końcu Koza
to przede wszystkimi artystka kierująca się emocjami, ale za to
brzydząca się agresją i przemocą.
Patrząc zaś optymistycznie, można stwierdzić, że idzie dobry rok dla ludzi pomysłowych, którzy będą chcieli w sposób
twórczy rozwiązać nieustannie pojawiające się kłopoty. Wyraźnie winna wzrosnąć rola kobiet i to nie tylko w polityce. Wiele
rządów skutecznie zacznie walczyć ze skutkami spowolnienia
gospodarczego i kryzysu wartości. Bezsensowne dysputy, pomówienia, korupcja, intrygi, plotki, ciemne interesy i najróżniejszego rodzaju skandale, nie wykluczając tych o podłożu seksualnym, mogą nieco przeszkadzać, lecz i tak na końcu roku
powinniśmy być optymistami.
W roku 2015 w wielu krajach
odbywać się będą wybory parlamentarne. By móc wypowiedzieć
się na temat szans poszczególnych osób, trzeba dokonać analizy daty urodzenia każdego kandydata. Można tutaj podać, że
Bronisław Komorowski i Janusz
Palikot są Smokami, Jarosław
Kaczyński – Bawołem, Andrzej
Duda – Szczurem, Magdalena
Ogórek – Kozą, Janusz Korwin
Mikke – Koniem, a Paweł Kukiz – Zającem. Najlepsze notowania w roku Kozy mają Smoki
i Szczury, a najgorsze Kozy i Bawoły. Niestety głosowanie na
partie mocno zaburza i komplikuje prognozy astrologiczne
choćby z tego powodu, że nie
jest łatwo przypisać danej partii ani konkretnego żywiołu, ani
znaku zodiaku.
Na zakończenie astrologiczna przestroga dla Poznania. Jedno z zagrożeń każdego roku
płynie ze strony Wu Huang, znanych jako Pięciu Żółtych (morderców). W roku Drewnianej
Kozy ta niekorzystna gwiazda znajduje się na zachodzie. Jak
wierzą Chińczycy, nie należy budzić tej siły, gdyż obudzona
niesie „straty pieniędzy, kłopoty z brzuchem, ogólne bóle, brak
koncentracji oraz utratę ducha”. Jeżeli w 45-stopniowym rejonie zachodnim twojego domu lub mieszkania znajduje się pokój dziecka, twoja sypialnia czy gabinet, choć brzmi to dziwnie, trzeba robić wszystko, by jak najmniej przebywać w tym
pomieszczeniu. W starych chińskich podręcznikach mówi się,
by w rejonie tym nie dokonywać remontów, nie ścinać ani nie
sadzić drzew itd. Z kolei dla regionów, które w dowolnych krajach zajmują sektor zachodni przepowiada się „więcej niż zwykle burz, wiatry niszczące zbiory oraz głód zwierząt”. W Polsce
rejonem zachodnim są szeroko rozumiane okolice Poznania.
Należy zatem bacznie przyglądać się temu rejonowi i oczekiwać niemiłych niespodzianek, takich, jak na przykład naturalne katastrofy, wichury, susze czy tornada, krachy czy niepokoje społeczne.
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Sankcje nadal obowiązują
Unijni przywódcy uzgodnili, że
sankcje nałożone na Rosję za agresywną politykę na Ukrainie pozostaną
w mocy dopóty, dopóki nie zostaną
zrealizowane wszystkie zapisy porozumienia z Mińska. Rada Europejska poparła też strategię budowy unii energetycznej. Spotkanie rozpoczęło się
minutą ciszy dla uczczenia ofiar zamachu terrorystycznego w Tunisie. W efekcie strzelaniny w muzeum Bardo zginęły 23 osoby, w tym wielu obywateli
państw członkowskich UE, m.in. dwóch
Polaków.
Szefowie państw i rządów UE nie
podjęli w czwartek formalnej decyzji w sprawie sankcji wobec Rosji i powrócą do tej kwestii na czerwcowym
szczycie UE. Przyjętą pierwszego dnia

szczytu polityczną deklaracją dali jednak Moskwie wyraźny sygnał, że domagają się wprowadzenia w życie porozumienia mińskiego w całości.
Sankcje nałożone przez Unię na
Rosję w reakcji na aneksję Krymu wygasają w lipcu (obejmują ograniczenia
w dostępie do kapitału dla rosyjskich
banków państwowych i firm naftowych, ograniczenia sprzedaży zaawansowanych technologii dla przemysłu
naftowego, sprzętu podwójnego zastosowania – cywilnego i wojskowego – oraz embargo na broń). Część
państw członkowskich chciała by je
przedłużyć, a część opowiadała się za
ich zniesieniem.

I slandia rezygnuje ze starań
o członkostwo w Unii
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Komisja Europejska zapewniła, że
szanuje decyzję rządu Islandii, który postanowił zrezygnować ze starań
o członkostwo w Unii Europejskiej
i podkreśliła, że drzwi do Wspólnoty
pozostawia dla tego kraju otwarte.
O wycofaniu przez rząd Islandii
kandydatury do UE poinformował islandzki minister spraw zagranicznych
Gunnar Bragi Sveinsson. Rzecznik KE
Margaritis Schinas zapewniła natomiast, że decyzja rządu w Reykjaviku
nie świadczy o spadku atrakcyjności UE.
Argumentował, że wiele krajów aspiruje nie tylko do przystąpienia do Wspólnoty, ale także do wartości i praw, z których korzystają obywatele jej państw
członkowskich. Decyzja w sprawie wycofania islandzkiej kandydatury do UE
zapadła po dwóch latach rządów eurosceptycznego, centroprawicowego gabinetu, który obiecał zakończenie dyskusji na temat wejścia Islandii do Unii
Europejskiej. Tymczasem w Reykjaviku
kilka tysięcy osób protestowało przeciwko decyzji rządu. Według TVN24,
która powołała się na informacje Reportera 24, w pokojowym proteście
uczestniczyło około siedmiu tysięcy
mieszkańców. Agencja Reuters zwróciła uwagę, że demonstracja była największą od 2008 roku, kiedy to tysiące

ludzi wyszło na ulice w związku z krachem finansowym, jaki dotknął Islandię.
Zebrani na stołecznym placu byli oburzeni, że rząd podjął decyzję o rezygnacji z wejścia do Unii bez społecznych
konsultacji. Argumentowali, że w demokratycznym państwie wcześniej
powinno odbyć się referendum, bo
to społeczeństwo ma zdecydować czy
kontynuować negocjacje w Brukseli.
Negocjacje z UE, rozpoczęte
w 2010 roku, zostały wymuszone społecznym protestem po wybuchu kryzysu finansowego. Do czasu tego kryzysu Islandia nie rozważała akcesji przede
wszystkim z powodu restrykcyjnej polityki połowowej UE. Islandia, łowiąca
około 2 mln ton ryb rocznie, jest zależna gospodarczo od rybołówstwa –
ryby stanowią prawie trzy czwarte jej
eksportu. Po uzyskaniu unijnego członkostwa musiałaby nie tylko dzielić się
łowiskami, ale również przestrzegać
przyznawanych jej kwot połowowych.
Islandczycy przeciwni wejściu do Unii
obawiają się także dominacji Brukseli
i uzależnienia kraju od UE. Wyspiarze
nie nacieszyli się bowiem jeszcze niezależnością: odzyskali co prawda niepodległość po I wojnie światowej, ale
dopiero po II wojnie Islandia ogłosiła
się republiką i uniezależniła od Danii.

 onsultacje w sprawie
K
transportu
Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących śródokresowego przeglądu Białej Księgi w zakresie transportu. Konsultacje
skierowane są do przedstawicieli sektorów publicznego, prywatnego, pozarządowego, środowisk naukowych oraz obywateli UE. Uwagi można przekazywać do 2 czerwca. Celem konsultacji
jest zebranie opinii na temat opublikowanej przez
Komisję Europejską w 2011 roku Białej Księgi. Plan
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru
transportu zakłada dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja chce zebrać uwagi odnośnie postępów w realizacji Białej Księgi, kluczowych wyzwań
stojących przed polityką transportową, jak również
sugestie dotyczące zmian ukierunkowania strategii transportowej w kolejnych latach. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w przeglądzie Białej
Księgi oraz w pracach nad zrewidowaną strategią dotyczącą transportu. W celu wzięcia udziału
w konsultacjach należy wypełnić kwestionariusz
dostępny na stronie www.ec.europa.eu.

 olnicy mogą się starać
R
o dopłaty
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że na tegoroczne płatności obszarowe dla polskich rolników jest ponad 3,5 mld
euro. Średnio wyniesie ona 243 euro na hektar, ale
aktywny rolnik może otrzymać nawet ponad 500
euro na hektar. Prezes ARiMR, Andrzej Gross zastrzegł jednak, że wymaga to takiego ukierunkowania produkcji, która umożliwia skorzystanie z wielu
możliwości dopłat do produkcji. Płatnościami obszarowymi objętych jest w Polsce ponad 14 mln ha
gruntów rolnych. Rolnicy mogą składać wnioski do
15 maja. Wszyscy, którzy zdążą złożyć dokumenty
w tym czasie mogą liczyć na otrzymanie należnych
płatności w pełnej wysokości. Ci, którzy złożą wnioski na czas, mogą liczyć na pieniądze z tego tytułu
już w grudniu. Kto nie zdąży i zaaplikuje o dopłaty
między 16 maja a 9 czerwca, będzie tracił 1 proc.
należnej płatności za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast wnioski złożone po 9 czerwca
w ogóle nie będą rozpatrywane. Do końca maja
można jednak, bez żadnych konsekwencji, wnieść
poprawki do wniosku. Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za rok 2015 rolnicy mogą składać osobiście w biurach powiatowych ARiMR, za
pośrednictwem internetowej aplikacji e-wniosek
na portalu ARiMR lub listem poleconym.
O-MAZ

Kalarepo! Nie opuszczaj nas!

Nie ma chyba drugiego tak niedocenianego w Polsce warzywa, jak poczciwa
kalarepa. Co dziwne, nasi sąsiedzi bardzo
ją cenią. Lubią ją na północy, chętnie jedzą ją Szwedzi i Łotysze. Również na Litwie istnieje całe mnóstwo potraw z kalarepy. Niestety w Polsce nie ujrzymy jej na

żadnym restauracyjnym stole. Kalarepa
to kolejne warzywo, które za sprawą jakichś nieznanych sił zniknęło z polskiego jadłospisu. A przecież było w nim
bardzo krótko, bo w Polsce kalarepa
znana jest dopiero od XIX wieku. Zamierzam przywołać ją do życia na nowo.
Warto pamiętać o kalarepie, bo jest to
warzywo magiczne. Niezwykłe właściwości zdrowotne kalarepy nie mają sobie równych. Poza bogactwem witamin
z grupy B zawiera sporo kwasu foliowego i pantotenowego, a także jest niezastąpionym źródłem cholagogi, przyspieszającej wydzielanie żółci. Choć
jest kapustą, nie zawiera prawie wcale
cholesterolu, a jej włóknista struktura
znakomicie poprawia funkcjonowanie
układu pokarmowego. Zawartość makroelementów również budzi respekt.
W niewielkiej bulwie i pysznych liściach
znajdziemy całe mnóstwo jodu i żelaza
a także sporo fosforu, miedzi, manganu, wapnia, sodu i potasu. Niedawno
odkryto jej właściwości antynowotworowe i udowodniono zbawienny wpływ
w profilaktyce raka sutka. Kalarepa jest
lekarstwem ofiarowanym nam przez naturę, w dodatku lekarstwem zjawiskowo
pysznym i przepięknym w formie. Chrońmy ją przed zapomnieniem!
Magda Gessler

Wiosenne porady
Zdejmujemy zimowe okrycia z roślin, pozostawiamy je jedynie na gatunkach wrażliwych – hortensjach wielkokwiatowych, budlejach, zdejmując
je pod koniec kwietnia. W przypadku zapowiadanych większych przymrozków zakładamy je na noc.
Sadzimy krzewy róż i skracamy ich pędy na
3-5 oczek, licząc od nasady pędów. Zasada ta dotyczy odmian wielkokwiatowych, wielokwiatowych jak również prowadzonych w formie piennej (drzewkowej).
Sprawdzamy zdrowotność iglaków, w razie potrzeby zwalczamy ochojnika, przędziorka, tarczniki
stosując Provado Plus, Kohinior 200SL.
Gdy zaczynają pękać pąki drzew i krzewów
owocowych, przeprowadzamy pierwsze zabiegi przeciwko parchowi, brunatnej plamistości, drobnej plamistości liści drzew pestkowych.

Kalarepka curry
kalarepy
6
olej lub klarowane masło
4 łyżki
kumin sproszkowany
1łyżeczka
śmietanka kremówka
200 ml
dymki
1-2
orzechy piniowe
pól szklanki
pasta curry
1łyżka
sól, cukier, pieprz
Ostrość potrawy regulujemy dodając mniej
lub więcej pasty curry. Pasta jest zazwyczaj bardziej aromatyczna niż curry w proszku.
Kalarepy obrać, pokroić w półplasterki. W rondlu rozgrzać tłuszcz. Dodać kumin i pastę curry.
Smażyć kilka sekund. Dodać kalarepki. Smażyć
mieszając, aż wszystkie plasterki będą obtoczone
przyprawami. Wlać śmietankę, posolić. Dusić pod
przykryciem 10-15 minut (w zależności od tego,
jak młoda jest kalarepa). Dodać cukier i pieprz do
smaku. Orzeszki podprażyć na suchej patelni. Zielone części dymek pokroić w skośne kawałki. Posypać curry orzechami i dymką. Uwaga: aby uzyskać bardziej egzotyczny smak, śmietankę można
zastąpić mlekiem kokosowym.

Andrzej Brylak

Rozpoczynamy nawożenie drzew nawozami wieloskładnikowymi, rozprowadzając je równomiernie w rzucie korony i mieszając z podłożem.
Jeśli chodzi o byliny, powtarzamy nawożenie roślin cebulowych saletrą amonową w dawce
30-50g/m², spulchniając dokładnie glebę wokół
roślin. Na rozsadniku lub w inspekcie wysiewamy rozsadę: dzwonków karpackich, rudbeki, orlików. Gatunki źle znoszące przesadzanie wysiewamy wprost do gruntu (mak wschodni, łyszczec,
sasanka).
Na balkonie i tarasie hartujemy rozsadę kwiatów przeznaczonych do dekoracji skrzynek. Regularnie podlewamy i zasilamy krzewy w pojemnikach. Kontynuujemy sadzenie do pojemników
roślin nie bojących się chłodu – bratków, niezapominajek, pierwiosnków, gatunków cebulowych.

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
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Znamy zwycięzców 9. edycji konkursu Art of Packaging!

Oto perły
wśród opakowań
Chocolate Vinyl Records – opakowania na czeko- CHOCOLATE VINYL RECORDS 		
ladę w kształcie płyt winylowych, zgłoszone przez firTak ukochane przez pokolenia winyle powracają
mę MM Brown Polska, zostały zwycięzcą dziewiątej
edycji konkursu na najlepsze opakowanie roku – Art w wielkim stylu! Kolekcja płyt czekoladowych to sposób
of Packaging – Professional. Z kolei w części Debiuty na emocjonalny powrót do wspomnień z przeszłości.
zwyciężyła seria opakowań na kosmetyki skandynaw- Seria wykonana jest w kilku odsłonach kolorystycznych,
skie North Ice, autorstwa Iwony Przybyły, absolwentki smakowych oraz gatunkowych. Smooth Jazz Collection
– z kartonika wysuwa się opakowanie z kunsztownymi
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Obie Perły wśród opakowań – jedna wyłowiona wzorami zamykane niczym książka z możliwością pospośród opakowań zgłoszonych przez profesjonal- dejrzenia słodkiej zawartości przez okienko wykonanych znawców sektora przemysłu opakowaniowego, ne z folii. Classic Rock Hits – opakowanie w ciemnych
a druga spośród projektów młodych artystów (studen- szarościach uwydatnia ostre brzmienie rockowej muzytów i absolwentów szkół i uczelni wyższych) – zosta- ki i smak ciemnej czekolady. Disco fever – opakowanie
ły nagrodzone w poznańskiej Auli Artis podczas fina- w kolorze różu ze srebrzącymi się elementami graficzłowej gali ogólnopolskiego konkursu Art of Packaging, nymi wprowadza w nastrój piątkowej zabawy. Hits for
na którą przybyli goście z całej Polski oraz innych kra- Christmas – w skład opakowania wchodzi biało-złota
jów europejskich. Konkurs odbywa się pod honoro- naklejka, rozróżniająca poszczególne smaki czekolady.
wym patronatem Ministra Gospodarki. Jest on idealną okazją dla młodych, często jeszcze studiujących
projektantów i twórców opakowań, aby zaprezentować swoje produkty szerszej publiczności. Gala to
spotkanie pracodawców z przyszłymi pracownikami, uczniów z mistrzami, teoretyków z praktykami. Co
roku jury złożone z ekspertów w dziedzinie opakowa-

NORTH ICE

niowej wybiera najlepsze projekty w kategorii Debiuty
i Professional.
Zwycięzcy otrzymują wyjątkową statuetkę, Perłę
wśród opakowań. Wykonują ją austriaccy dmuchacze
szkła Svarovskiego.
Konkurs promuje polskie opakowania w kraju oraz
za granicą. Swoją formułą i założeniami wpisuje się między innymi w program „Poznań stolicą polskiego designu”. Właśnie przede wszystkim design, jego prostota
bądź też wysublimowanie, ale także technika wykonania, jakość czy ekologiczna produkcja, zwracają uwagę
jury podczas obrad. Niezwykle ważna jest również spójność opakowania i jego zawartości. Warto bliżej przyjrzeć się dwóm, wyróżnionym najwyższym laurem – statuetką Perła wśród Opakowań – pracom, które ostatnie
kryterium wypełniają w sposób doskonały:
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North Ice to seria najwyższej jakości opakowań
kosmetyków skandynawskich wykonanych z kartonu.
Pudełka wyróżnia elegancja oraz spójne, geometryczne, wręcz surowe formy, kojarzące się jednoznacznie
ze Skandynawią i z jej estetyką. Łączą w sobie minimalizm oraz inspirację przyrodą, w tym wypadku wodami północy. Użyte kolory, czyli biel oraz czerń nadają
opakowaniu klasyczny charakter, a połączenie matowych powierzchni z błyszczącymi dodaje mu powiewu
świeżości.

Więcej o zwycięzcach w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnieniach na stronie konkursu: www.artofpackaging.pl

Biblioteka Merkuriusza

Prószyński i S-ka poleca...

Kristina Ohlsson
Papierowy Chłopiec

Stara żydowska legenda opowiada o Papierowym
Chłopcu, który przychodzi
nocą i porywa dzieci. Dziś
już prawie nikt nie pamięta
tej legendy…
Pewnego dnia w Sztokholmie przed wejściem do
szkoły należącej do gminy
żydowskiej od kuli wystrzelonej przez nieznanego
sprawcę ginie nauczycielka.
Umiera na oczach dzieci
i ich rodziców. Dwie godziny
później w drodze na zajęcia
sportowe zaginęło dwóch
chłopców z tej samej szkoły.
Fredrika Bergman i Alex Recht muszą stawić czoło jednemu z największych wyzwań w czasie swojej dotychczasowej pracy w policji. Muszą ruszyć w pościg za przestępcą, który jest równie groźny, co skuteczny. Wszystkie
ślady prowadzą do Izraela.
Eden Lundell, która pracuje w szwedzkiej policji bezpieczeństwa, staje wobec innego wyzwania: musi zmierzyć się ze swoją własną przeszłością, gdy w jej życiu
pojawia się nagle Efraim Kiel. Wkrótce potem na jaw
wychodzi dobrze strzeżona tajemnica. W każdej z tych
spraw pojawia się postać Papierowego Chłopca. Kim jest
naprawdę? Czyżby szukał nowych ofiar?

Paul Ham
1914 Rok
końca świata

Europa osunęła się
w otchłań. W ciągu następnych
lat ofiary wojny – ostatecznie
liczone w milionach – ginęły
w walkach, których jedynym
rezultatem bywało często zdobycie przez którąś ze stron niewielkiego skrawka błotnistego
gruntu. Rok 1914 pogrzebał La
Belle Époque i wprowadził kontynent na drogę wiodącą ku
bolszewickiemu przewrotowi i faszyzmowi. Był to rok,
który – jak żaden inny przed nim – ukształtował przyszłość Europy.
Paul Ham z lekkością powieściopisarza i wnikliwością historyka opisuje tragiczny koniec Złotego Wieku
i dramatyczne, pierwsze starcie gigantycznych sił, którego – jak pisał Winston Churchill – podczas Wielkiej
Wojny nic już nie zdołało przewyższyć.

J.D. Robb
Ukryta śmierć

Poruszająca i pełna napięcia
powieść z cyklu o porucznik Eve Dallas, zajmującego pierwsze miejsce na
liście bestsellerów „New York Timesa”.
W walącym się i od dawna niezamieszkałym nowojorskim budynku
przystąpiono do rozbiórki; na początek ktoś potężnym młotem rozwala
ścianę. A kiedy opada pył, znajduje
dwa zawinięte w folię szkielety. Tym
kimś jest mąż porucznik Eve Dallas,
multimiliarder Roarke. Natychmiast
ją wzywa. Na jakiś czas trzeba wstrzymać jego nową inwestycję budowlaną, ponieważ nim Eve razem ze
swoją ekipą skończy przeszukiwanie
nieruchomości, ma do rozwiązania
zagadkę dwunastu zabójstw…

Edward Frenkel
Miłość i matematyka
Istota ukrytej
rzeczywistości

To znacznie więcej niż książka o najnowszych badaniach
w matematyce – przede
wszystkim jest to zaproszenie do oszałamiającego – jak ujmuje to
sam autor – równoległego wszechświata
matematyki, intrygująco
splecionego z naszą rzeczywistością. Zaproszenie wystosowane przez
jeden z najbardziej błyskotliwych umysłów
naszych czasów, wybitnego matematyka zaangażowanego w słynny program Langlandsa.
Program Langlandsa jest jedną z największych
idei, jaka pojawiła się w matematyce w ostatnim
półwieczu. Przez wielu uważany jest za teorię wielkiej unifikacji świata matematyki. Stanowi fascynującą teorię, splatającą różne, pozornie niezwiązane
ze sobą obszary matematyki: algebrę, geometrię,
teorię liczb, analizę matematyczną i mechanikę
kwantową. Bywa często porównywany do Kamienia z Rosetty, który umożliwił odczytanie hieroglifów, a tym samym poznanie całego nieprzebranego bogactwa kultury starożytnego Egiptu.

Daniel Meyerson
W Dolinie Królów

Howard Carter i odkrycie grobowca
Tutanchamona
Wciągająca opowieść o obsesji,
zachłanności, sławie i utraconej fortunie,
a przede wszystkim o okrywaniu tajemnic
starożytnego Egiptu.
W 1922 roku brytyjski archeolog
Howard Carter dokonał jednego z największych odkryć w historii. Nienaruszony
grobowiec króla Tutanchamona skrywał
w środku nieprzebrane skarby starożytnej
cywilizacji. Nadzwyczajne odkrycie przyniosło Carterowi międzynarodową sławę
i miejsce na kartach historii, jednak wywarło
destrukcyjny wpływ na jego dalsze życie...

Bartex to największy polski importer i producent win. Najwyższe standardy jakości i wieloletnie doświadczenie pozwalają firmie na zajmowanie czołowych pozycji w sprzedaży win
deserowych, vermouth'ów oraz win musujących.
W ostatnich latach także producent alkoholi mocnych,
który w krótkim czasie zdobył rynek, ugruntowując swoją pozycję poprzez takie marki jak VODKA.PL, KŁOSÓWKA, TUR
VODKA i POLAND. Niejednokrotnie nagradzana, wśród światowych potentatów firma BARTEX uzyskała opinię stabilnego
partnera, co pozwala jej na stałą kooperację z największymi
producentami alkoholi z całego świata.
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Fuel or food

Paliwo czy jedzenie

Z prof. Jerzym Merkiszem, dyrektorem Instytutu
Silników Spalinowych i Transportu Politechniki
Poznańskiej, rozmawia Andrzej Wilowski
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Jest Pan badaczem i inżynierem, zaj- na eksport, jest to sukces, w którym mamy
muje się Pan problematyką konstruk- swój udział. Razem z firmą Solaris zrobilicji i eksploatacji silników spalinowych... śmy hybrydę szeregową, pierwszy na świe...ze szczególnym uwzględnieniem ich cie autobus elektryczny z ładowaniem
aspektów ekologicznych. Tym się zajmuję przez ogniwo paliwowe zasilane wodorem,
od połowy lat siedemdziesiątych do dziś. czyli można powiedzieć, że jest to najbarMoje pasje rozpoczęły się od wieku przed- dziej ekologiczna konstrukcja, bo produkszkolnego, kiedy obserwowałem trakto- tem wychodzącym jest para wodna. Nasza
rzystów pijących piwo podczas przerwy udana współpraca z firmą Solaris była wiew pracy i ich pozostawione z włączonymi lokrotnie nagradzana m.in. przez Prezesa
silnikami ciągniki typu Ursus C45. Byłem Krajowej Izby Gospodarczej, Polską Agennimi tak zafascynowany, że obiecałem so- cję Rozwoju Przedsiębiorczości, czy włabie, że zostanę traktorzystą. I jestem tym śnie marszałka w konkursie „i-Wielkopoltraktorzystą, tyle że oczywiście w cudzysło- ska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.
wie – zajmuję się naukowo silnikami spali- Jakie są perspektywy dla alternatywnowymi. Moim mistrzem był profesor Ka- nych paliw?
Jak rozpoczynałem pracę, to mówiło się,
zimierz Niewiarowski, on przyjął mnie do
pracy, pracowałem w jego zespole i nie- że ropy naftowej wystarczy na trzydzieści
skromnie powiem, że przerodziło się to lat. Minęło już ponad czterdzieści lat mojej
w swego rodzaju tradycję. Na Politechnice pracy i teraz się mówi o pięćdziesięciu lapracuję od 1 kwietnia, czyli od prima apri- tach i jeszcze więcej. Odkrywane są nowe
lisu w 1971 roku. Cały czas w Zakładzie złoża, łupki pod oceanami itd. Natomiast
Silników Spalinowych, a w 1993 roku zo- prawdą jest, że kiedyś złoża się skończą. Jestałem dyrektorem Instytutu Silników Spa- śli myślimy o paliwie wodorowym, to żeby
linowych i Transportu. Moje osiągnięcia uzyskać wodór drogą elektrolizy, potrzebnaukowe zawdzięczam w dużym stopniu na jest bardzo duża energia, a ta nie biegrupie moich współpracowników, których rze się znikąd. Są paliwa alternatywne. Barto z kolei ja zainteresowałem tą tematy- dzo ciekawym rozwiązaniem jest biometan,
ką. Jestem przekonany, że ta kreatywna czyli metan uzyskiwany z wysypisk śmiegrupa młodych doktorów habilitowanych ci wskutek fermentacji. W krajach skandyi doktorów będzie w przyszłości kontynu- nawskich tak zasilane są autobusy miejować z jeszcze większym sukcesem moją skie. Nie generujemy dodatkowych śmieci
tylko je przetwarzamy na energię. Wszystdziałalność.
Zapoznałem się laudacją wygłoszoną kim się wydaje, że pojazdy elektryczne jeżz okazji uhonorowania Pana doktora- dżą za darmo, że po prostu energia jest „ze
tem honoris causa Akademii Technicz- ściany”, a to nie jest ze ściany, tylko z elekno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, je- trowni. Pojazdy elektryczne zwane „zerostem pod jej wielkim wrażeniem... Na -emission vehicles” czyli bezemisyjne, nie
ilu uczelniach został Pan uhonorowany są bezemisyjne, bo trzeba wytworzyć prąd,
a ten w warunkach polskich jest dzięki spatym tytułem?
Nie tak dużo, na dwóch. Drugi otrzy- laniu węgla kamiennego czy brunatnego,
małem na Uniwersytecie Technologicz- gdzie znowu powstają te same składnino-Humanistycznym w Radomiu. Było to ki toksyczne co w aucie, czyli tlenek wębardzo miłe, bo zostałem pierwszym dok- gla, tlenki azotu i cząstki stałe. Więc to tylko przeniesienie tej emisji w inne miejsce.
torem honoris causa tego uniwersytetu.
Skoro mowa o nagrodach, to proszę Jeśli chodzi o tzw. biopaliwa pierwszej gepowiedzieć coś więcej o tegorocznym neracji, czyli w przypadku silników benzywyróżnieniu Marszałka Województwa nowych o paliwa alkoholowe, a w przypadWielkopolskiego za innowacje w zakre- ku siników Diesla o estry na przykład oleju
rzepakowego, to mamy dylemat „fuel or
sie silników.
Ściśle współpracujemy z fabryką Solaris food”. Jest to przecież energetyczne wykoBus & Coach, uważam, że trzeba promować rzystywanie surowców spożywczych, więc
polskie firmy. Kadra tej firmy w ogromnym czy mamy wrzucać „jedzenie” do baku, gdy
stopniu opiera się na naszych absolwen- inni głodują... Amerykanie robią paliwo
tach. Robią własne konstrukcje. W zeszłym z kukurydzy. Brazylijczycy z trzciny cukroroku sprzedali 1400 autobusów, większość wej. Wydaje się, że lepsze są paliwa drugiej

generacji, produkowane z surowców niejadalnych i z większą wydajnością, na przykład z celulozy, z drewna. Ale na razie, tym
bardziej w ostatnich miesiącach, ropa jest
jednak wielokrotnie tańsza.
Samochody o napędzie elektrycznym
to ciągle jednak melodia przyszłości.
Jakie są perspektywy, w jakich kierunkach pracuje się nad alternatywnymi
rozwiązaniami, żeby poprawić z jednej
strony efektywność tego sprzętu, który
już jest używany, a z drugiej strony poszukiwać możliwości wlania innego rodzaju paliwa?
W tej chwili silnik spalinowy może być
zasilany różnymi paliwami. Byłem na kongresie Fisita, na którym mówiło się, że jest
nadwyżka produkcji benzyn w stosunku
do oleju napędowego, bo z jednej tony
ropy naftowej mamy 30% benzyn, 30%
olejów napędowych i 30% nafty lotniczej.
Można oczywiście te granice przesuwać,
ale nie w za dużym stopniu. Brakuje oleju
napędowego, a jest coraz więcej benzyn.
Mówię tu o całym transporcie, nie tylko
o transporcie samochodowym, o ciężarówkach, statkach itd., które zużywają bardzo dużo paliwa. W związku z tym pracuje się nad dostosowaniem silników Diesla,
czyli mówiąc fachowo o zapłonie samoczynnym, żeby spalały również benzynę.
Samochody elektryczne to rozwiązanie na
krótkie dystanse, uważam, że bardzo dobre
w warunkach miejskich. Tak jak w Poznaniu
wypożycza się rowery miejskie, to choćby
w Nicei czy w Paryżu na tej samej zasadzie wypożycza się auta elektryczne. Niestety mają krótki zasięg, a baterie do nich
są drogie. Silnik elektryczny nie nadaje się
do napędu statków czy samolotów, natomiast do ruchu wkoło miasta najlepsze są
układy hybrydowe, połączenie silnika spalinowego z elektrycznym. I co jest ważne,
odzyskaną energię hamowania, czyli energię mechaniczną zamieniamy na prąd, który ładuje akumulator. Tylko że to ma zastosowanie jeżeli mamy dużo przyspieszeń
i hamowań, natomiast na trasie, przy stałej prędkości jazdy, układ odzysku energii
nie ma czego odzyskiwać.
Czyli przyszłość widzi Pan w pojazdach
hybrydowych?
Dalekosiężne czy międzymiastowe pojazdy hybrydowe, nie mają sensu. Polecam
układy hybrydowe na przykład dla śmieciarki, która ciągle rusza i hamuje. Takie

Pojazd przygotowany do badań emisji w rzeczywistych warunkach eksploatacji
realizowanych w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej
rozwiązania właśnie promujemy w auto- Jaka jest przyszłość silników spalino- Proszę pamiętać, że
wych? Czy pracuje się nad nowymi kon- taki autobus jest
busach miejskich firmy Solaris.
strukcjami, uniwersalnymi na różne ro- o około 50% droższy
Czy tylko współpracujecie z Solarisem?
od tradycyjnego. Po
Właściwie z całym polskim przemysłem dzaje paliw?
prostu sprawy ekoJestem wrogiem tzw. FFV (flexible fuel
motoryzacyjnym, który za duży nie jest, ale
Wielka Brytania też była słynna z produkcji vehicle), czyli pojazdu, który można zasi- logiczne to nie są tanie rzeczy. W związku
samochodów, a dziś nie ma nic. Ściśle dzia- lać różnymi rodzajami paliwa. Taki pojazd
łamy z Instytutem Badań i Rozwoju Moto- nie jest optymalnie przystosowany do żad- z tym operatorzy aunego z paliw. Zasadnicza konstrukcja silni- tobusów jak nie doryzacji Bosmal w Bielsko-Białej.
Największym osiągnięciem mojego ze- ka spalinowego – tego tłokowego o ru- staną dodatkowych
społu są badania emisji składników toksycz- chu posuwisto-zwrotnym – od 120 lat jest pieniędzy na przykład z funduszu ochrony
nych w rzeczywistych warunkach eksploata- niezmienna. Cały rozwój silników spalino- środowiska, to nie kupią autobusu hybrydowego bo nie zaoszczędzą aż tyle na zużyciu
cji. W tej chwili każde auto czy silnik, który wych zmierza ku temu, żeby poszczególne
paliwa. Bywa tak, że pewne działania ekojest sprzedawany na rynku polskim czy eu- podzespoły były w możliwie najszerszym
ropejskim musi spełniać normy toksyczno- znaczeniu regulowalne. „Niestety” – mó- logiczne są wymuszane. Samochody ciężarowe, poruszające się po polskich drogach
ści. Badamy pojazdy, które jeżdżą w rzeczy- wię tak dlatego, że jestem mechanikiem
wistej eksploatacji. Aparatura pomiarowa – dzięki elektronice, mechatronice, kiedyś i nie tylko, płacą za przejazd i opłata jest zazamontowana jest w autobusie regularnej były gaźniki teraz są układy wtryskowe, leżna od poziomu emisyjności pojazdu, czyli
linii, z rzeczywistym kierowcą i bada rzeczy- i wobec połączenia wielu dyscyplin, m.in. normy Euro. Im jest wyższa, czyli pojazd jest
bardziej czysty, tym opłata jest mniejsza. Do
wiste emisje. Tą metodą możemy zobaczyć chemii, bo stosujemy przecież w układach
jakie są różnice między emisją teoretyczną wylotowych reaktory katalityczne czy fil- niektórych miast, na przykład do Berlina nie
w laboratorium, a tą prawdziwą i w niektó- try cząstek stałych, mamy te silniki wielo- można wjechać do centrum bez odpowiedrych przypadkach różnice są aż pięć razy krotnie czystsze. Przykładowo porównu- niej nalepki ekologicznej, czyli to jest takie
pośrednie działanie całego systemu żeby
wyższe, oczywiście na niekorzyść emisji rze- jąc pierwsze normy toksyczności, które
czywistej. Wspólnie z Politechniką Warszaw- powstały w Kalifornii i obecne emisja np. poprawić warunki ekologiczne miasta. Kieską opracowaliśmy proekologiczny system węglowodorów spadła 1300 razy. To nie- dyś jak szliśmy latem po Poznaniu, szczególtransportowy dla Polski, żeby szkodliwość wyobrażalny postęp. W zapalniczce jest nie w okolicach targów, to aż w oczy gryzło,
propan-butan, którego ilość odpowia- taka była emisja, a teraz nie.
dla środowiska była jak najmniejsza.
Mimo wszystko czuje się spaliny w mieCzyli jest związek między ekologią da mniej więcej emisji 250 samochodów
tej normy po przejechaniu 18 km... Czy- ście.
a ekonomią?
Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna
li praktycznie nic. Wszyscy się przyczepili
Też, bo jednym z parametrów, które
mierzymy jest emisja dwutlenku węgla. do tego, że przemysł motoryzacyjny, silni- w Polsce, to import używanych samochoMówi się, że rozwój przemysłu i motoryza- ki zanieczyszczają środowisko, ale kluczo- dów z bogatych krajów Unii Europejskiej.
W zeszłym roku sprowadziliśmy 750 tysięcji spowodował dużą emisję CO2 i w rezul- wym źródłem zanieczyszczeń, szczególnie
tacie efekt cieplarniany i zmiany klimatu, w miastach, są elektrociepłownie i gospo- cy starych samochodów, ponad 52% z nich
ale myślę, że należy do tego podchodzić darstwa domowe. W Krakowie czy Zakopa- miała wiek powyżej dziesięciu lat, a reszta
była po ciężkich wypadkach. Sprowadzaostrożnie. Była przecież epoka dinozaurów nem smog nie jest od samochodów, tylko
i były też epoki lodowcowe, a ludzi wtedy przede wszystkim od pieców, od przemy- my ten złom, potem będziemy mieli pronie było, ani samochodów tym bardziej, słu. Dzięki dobrym układom katalitycznym, blem z wypadkami, smogiem, recyklina emisja CO2 i zmiany klimatu były. Praw- bywa tak, że w przypadku węglowodorów, giem, a tam wymieniają flotę na nowszą
reaktywując fabryki, a u nas na przykład
dopodobnie chodzi o zniechęcanie do zu- więcej jest ich w powietrzu niż na wyjściu
żywania paliw konwencjonalnych na rzecz z rury wydechowej pojazdu. Ten klasyczny, mamy fabrykę Opla w Gliwicach czy Fiata
powiedziałbym w cudzysłowie, prymityw- w Tychach...
alternatywnych.
W Polsce produkowanych jest 2,5 milio- ny silnik, jest ciągle niezastąpiony i na razie ...to jest problem biedy.
Wiele jeżdżę po świecie i z moich obna silników samochodowych, a nie ma jest najbardziej sprawną maszyną cieplną
na świecie. Nie biorę pod uwagę rakiet ko- serwacji wynika, że Polska wcale nie jest
polskich konstrukcji.
biednym krajem. Mamy ścisłą naukową
W tej chwili przemysł jest globalny. smicznych czy innych.
Weźmy pod uwagę na przykład dwuli- W czasie ubiegłorocznych Międzynaro- współpracę z Niemcami, przyjeżdżają do
trowy silnik Diesla firmy Volkswagen. Ten dowych Targów Poznańskich jeździł au- nas ze studentami i robią wielkie oczy, bo
sam silnik ma moc od 80 KM aż do prawie tobus hybrydowy, który był reklamą fir- ich nie stać na takie wyposażenie jakie my
200 KM. Koncern Volkswagena obsługuje my i Politechniki. Czy widzi Pan szansę mamy.
cztery słynne marki, poza swoją, Audi, Sko- na dalszy rozwój tego tematu?
Jeden jeździ w Poznaniu cały
dę i Seata. Jest jeden silnik, który wszystkich zaspokaja, a wobec tego automatycz- czas. Natomiast Solaris sprzenie maleje liczba nowych konstrukcji, bo daje autobusy hybrypo co robić nowe, jak można zrobić jeden, dowe za granicę.
i ten jeden dopieszczać, no i taka jest filozofia i rachunek ekonomiczny.
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Doceniam spectrum
kształcenia
Z prof. Moniką Kozłowską, prorektorem do
spraw studiów Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, rozmawia Kamila Zdancewicz
Pani dokonania zawodowe wymogów unijnych. W ramach tego programu wizytowałam kildotyczą fizjologii i odpor- kanaście uniwersytetów, głównie w Holandii, Francji i Włoszech,
ności roślin uprawnych na gdzie porównywaliśmy systemy edukacyjne. Dostrzegaliśmy różoddziaływanie niekorzyst- nice, nie wszystkie in plus, ale wiele było takich, które wzięłam pod
nych warunków środowiska. uwagę i uwzględniłam w zmianie programów studiów. To było
Skąd te zainteresowania?
w latach 1997-2002.
Już od czasu studiów na Czy te zmiany były korzystne?
ówczesnej Akademii Rolniczej
Poszerzyły kształcenie o nowe specjalności, o nowe wymogi
fascynowały mnie zagadnie- związane z potrzebami gospodarki, z rynkiem pracy, jednak z dzinia biologii roślin, co wpłynę- siejszej perspektywy oceniając tamtą sytuację, widzę, że zmiany
ło na to, że jako magistrantka prowadziły do większego rozdrabniania przedmiotów i zawężania
wybrałam temat z zakresu fi- kształcenia, co w mojej opinii nie jest najlepsze. Jestem zwolenzjologii, dotyczący właśnie mechanizmu odporności na choroby. nikiem i zawsze doceniałam kształcenie jak najszersze, bowiem
W tym okresie były to badania nowatorskie, które kontynuowa- szczegóły każdy student może sobie indywidualnie dopracować.
łam podejmując pracę w Katedrze Fizjologii Roślin. Przez wiele Szersze kształcenie daje inne spojrzenie, większy potencjał na rynlat zajmowałam się głównie odpornością roślin na choroby, które ku pracy, na studia podyplomowe itp.
z czasem rozszerzyłam o inne niekorzystne czynniki środowiska.
Obecnie zaczyna dominować tendencja do ponownego scaCzym to zaowocowało, poza napisaniem przez Panią pierw- lania uczelni chociażby poprzez środki unijne, które przeszego w tej dziedzinie podręcznika?
znaczone są na projekty obejmujące różne dziedziny. Czy to
Jako pierwsza powstała monografia, która cieszyła się dużym świadczy o tym, że zmierzamy jednak trochę inną drogą?
zainteresowaniem. Problem, który w niej poruszyłam, dotyczący
Myślę, że przyszłość pójdzie w kierunku pewnego scalania. Do
odporności roślin, jest wciąż niezwykle aktualny, jest też podsta- jakiego stopnia – trudno powiedzieć. Ale jednak współpraca daje
wą prac genetycznych i hodowlanych. Ponadto, im odporniejsze większe efekty końcowe, większą wartość dodaną, większe możlirośliny, tym mniejsza chemizacja i mniejsza ingerencja człowieka, wości i bezwzględnie korzyści ekonomiczne. Ponadto stoimy wotym uprawy bardziej ekologiczne. Obecnie wszystkie technolo- bec niżu demograficznego. Natomiast mój pogląd ogólny jest taki,
gie upraw roślinnych uwzględniają potencjał genetyczny nasion że jednostki i uczelnie bardzo małe i bardzo duże mogą być mało
i genotyp. Badania nad odpornością z czasem zaowocowały tym, efektywne. Cenna jest każda współpraca i integracja merytoryczże zajęłam się też wrażliwością roślin na inne czynniki środowiska, na ale i zachowanie pewnej odrębności, profilu i specyfiki uczelni.
między innymi na niekorzystne promieniowanie ultrafioletowe Myślę, że zadecyduje liczba kandydatów na studia no i ekonomia.
i zanieczyszczenia metalami ciężkimi, tzw. pierwiastkami ślado- W 2013 roku w rankingu „Perspektyw” uczelnia była na druwymi. Wracając do Pani pytania, pod moją redakcją powstał pod- gim miejscu. W tej chwili na pewno czekacie Państwo jak wyręcznik akademicki z prawdziwego zdarzenia, „Fizjologia roślin – padniecie w 2014 roku. Czy ma Pani jakieś podejrzenia?
od teorii do nauk stosowanych”, chyba oczekiwany, gdyż spotkał
Jestem realistką. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie uniwersysię z dużym uznaniem i został wyróżniony nagrodą ministra.
tety to trzeba przyznać, że trudno pobić Uniwersytet Jagielloński
Dostosowywała Pani uczelnię do wymogów unijnych...
czy Uniwersytet Warszawski, tak samo w kręgu uczelni rolniczoPełniłam wtedy funkcję prodziekana do spraw studiów i pierw- -przyrodniczych dominującą jest Szkoła Główna Gospodarstwa
szego pełnomocnika rektora do spraw europejskiego systemu Wiejskiego. Ma prawie dwukrotnie większy potencjał, funkcjotransferu punktów (znanego skrótem ECTS) i z tym częściowo nuje w stolicy, ma wiele walorów lidera, i z tym się liczymy. Nawiązał się też mój udział w programach unijnych Tempus, słu- tomiast po SGGW, i to było moim marzeniem i to osiągnęliśmy,
żących dostosowaniu szkolnictwa wyższego w naszym kraju do jesteśmy tą pierwszą uczelnią. Tu w Wielkopolsce mamy prestiż,
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a kształcimy głównie dla roślin zdrowych, o ograniczonej i kontrolowanej chemizacji, by propotrzeb regionu. Chcemy dukt miał jak najwyższą wartość biologiczną i odżywczą. Nie ilość,
aby technologie produkcji a jakość warzyw, owoców, a także pasz dla zwierząt winna być zai przetwarzania żywności bezpieczona. Kształcenie nakierowane jest na przygotowanie kabyły nowoczesne, proeko- dry szkoleniowej, zgodnie z nowymi w tym zakresie dyrektywami
logicznne, prozdrowotne, UE. Popularnością cieszą się też ochrona przyrody, turystyka przyna tym nam bardzo zależy, rodnicza i gospodarka przestrzenna na studiach drugiego stopnia.
tak chcemy i tak kształcimy. Ruszają nowe środki unijne, jakie są nadzieje i szanse?
Uczestniczę w kierowaOsobiście bardzo zależy mi na podniesieniu jakości kształcenia
niu tą uczelnią i to jest dla tak, aby było dostosowane do potrzeb gospodarki, żeby zapewnić
mnie wielką satysfakcją...
studentom kontakt z firmą, przedsiębiorstwem związanym z jego
...nie mówiąc o tym, że kierunkiem studiów. Obecnie realizujemy trzy projekty na kilku
uczelnia spełnia pew- kierunkach, których celem jest wzmocnienie potencjału ćwiczeń
ne oczekiwania, jak na terenowych, praktyk zawodowych i staży bezpośrednio po stuprzykład otwarcie wete- diach. Jeżeli chodzi o środki unijne na polepszenie bazy – gdy bęrynarii...
dzie taka możliwość
Niemal w każdej rodzi- – poczynimy staranie jest jakieś zwierzątko. nia. Jesteśmy w dość
A przecież zwierzęta mają komfortowej sytuacji

różne przypadki i też
chorują, czyli kandydaci na studia widzą
w tym aspekcie możliwość drogi zawodowej, a nawet realizai zasadniczo nie planujemy nowych
cję swoich pasji. Poza
obiektów. Laboratoria są odnowioweterynarią widzę
ne, kończymy renowację naszych
też inny ważny profil
starych obiektów, częściowo histokształcenia. Wiele narycznych, związanych z fundatorem
szych kierunków jest
i patronem Uczelni – Augustem hr.
związanych z żywnoCieszkowskim. Nasze ostatnie nowe
ścią, z technologiami
obiekty to „Biocentrum” i nowoczeżywienia człowieka, gospodarką żywnościową w jak najszerszym sna klinika weterynaryjna.
aspekcie i z dietetyką włącznie. Wokół tej dziedziny realizujemy Ogród Dendrologiczny obchodzi swoje 90-lecie, wiemy, że
interesujące projekty badawcze, dysponujemy doskonałą bazą posiada najcenniejszą w Europie kolekcję jeżyn. A co jeszcze
i mamy świetną kadrę. Nie brakuje i myślę, że długo nie będzie ciekawego moglibyśmy tam zobaczyć?
brakować kandydatów na dietetykę.
To jest ogród, który służy głównie studentom leśnictwa. To
Wnosi inny poziom myślenia, i to jest bardzo ważne, bo tyjemy podstawowa baza gatunków, które musi poznać student studiui około połowa Polaków jest zbyt gruba.
jący ten kierunek. Ale w ogrodzie odbywają się również zajęcia
Tak, nie odżywiamy się najlepiej, nie zwracamy uwagi na to studiujących kształtowanie terenów, architektury krajobrazu itd.
jakie jest pochodzenie żywności, którą kupujemy, jak była produ- Jest to bardzo miłe, przyjemne miejsce, położone w obrębie naszekowana, jak przechowywana...
go kampusu. Studenci w ramach przerwy między zajęciami mogą
Odbył się u Państwa XVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, pójść odpocząć, zjeść drugie śniadanie i…
jakie atrakcje czekały tym razem na uczestników?
...i poskubać jeżyn.
Nasi naukowcy przygotowali ciekawe wykłady, atrakcyjne
Też.... a wracając do studentów, bo to dla nich obecnie pracuwarsztaty, konkursy oraz widowiskowe eksperymenty. To wspania- ję, muszę przyznać, że pełnienie funkcji prorektora do spraw stuła okazja do zaprezentowania miastu, młodzieży, uczniom nowej diów znacznie mnie odsunęło od działalności naukowej. Jest mi
wiedzy, możliwości badawczych a nawet odkryć. To także sposob- z tego powodu z jednej strony żal, ale z drugiej zawsze lubiłam
ność do zobaczenia nowoczesnych laboratoriów, sal ćwiczenio- młodzież i powiem nieskromne, że mam bardzo dobry kontakt ze
wych i wykładowych. Zdrowy tryb życia, ciekawostki ze świata studentami, również z tymi zaangażowanymi w różne formy dziaroślin i zwierząt, nowoczesne narzędzia pomagające nam badać łań. Bardzo mi zależy, żeby poza kształceniem w ramach wybraotoczenie to tylko mały fragment tegorocznych atrakcji.
nych studiów było także obecne ich kształtowanie i wychowanie,
Jak wygląda u Państwa nabór na studia?
więc na pierwszym roku wprowadziliśmy stosowne przedmioty
Co roku przyjmujemy około dwóch tysięcy kandydatów. Jak do- kształcenia ogólnego, do tego dodajmy utworzone przed kilkotąd nabór jest dość stabilny, z lekką tendencją spadkową z powo- ma laty Centrum Kultury Studenckiej i nasz sztandarowy, o dużym
du niżu demograficznego, ale mamy szeroką ofertę, nakierowaną uznaniu Zespół Pieśni i Tańca „Łany”, Chór Akademicki „Coro da Cateż na potrzeby gospodarki. Nowe kierunki to inżynieria biotwo- mera”, unikatowy Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”, które są
rzyw, inżynieria rolnicza, projektowanie mebli, no i medycyna ro- chlubą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i moją osobistą.
ślin – kształcenie związane jest z zasadami zabezpieczenia i uprawą
fot. Łukasz Kuszel, Krzysztof Myśko
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„Jeżeli ktokolwiek, czy Narodowy Instytut Audiowizualny, czy do formy, treści i integralności dzieła. Co to oznacza w praktyce?
każdy inny podmiot, publiczny, bądź prywatny, jak do tej pory W Ameryce można kupić prawa do jakiegoś utworu i na przykład
chciałby z tych nagrań skorzystać w jakiś sposób komercyjny, to samplować, cytować, przetwarzać. W Polsce bez zgody autora nie
musi odpowiednią licencję opłacić. Natomiast każdy, kto przy- jest to możliwe. Przypomnę, że choć Warner zarejestrował spółjedzie do Niny i będzie chciał posłuchać tych nagrań na miejscu, kę zależną w Polsce, to jest jednak korporacją amerykańską. Wątw ramach dozwolonego użytku publicznego, będzie takie prawo pię, aby w Ameryce zechciał stosować standardy europejskie, dla
miał, czyli polskie państwo nie wypuściło tych materialnych no- nas te taśmy to dziedzictwo, dla nich towar. Skoro mowa o towaśników ze swoich rąk, tylko sprzedało prawo do ich użytkowania rze, to nadal mam wątpliwości, kto jest właścicielem nagrań, nie
Warnerowi, który będzie tym obracał.”
w sensie taśm, samego nośnika analogowego czy cyfrowego, ale
Cytuję wypowiedź Michała Merczyńskiego, dyrektora NInA za „copywritte”, bo w myśl znanych umów dotyczących tej sprawy na
konferencji prasowej w Estradzie Poznańskiej. Dalej wyjaśnił w ja- pewno nie NAC i nie NInA. To ma poważne konsekwencje prawne,
kich okolicznościach doszło do upadku spółki Polskie Nagrania, bowiem z wypowiedzi Michała Merczyńskiego nie dowiedziałem
jaką rolę obecnie odegra NAC (Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz się, kto zapłaci zaległe tantiemy artystom nagrywającym dla Polróżnice w procedurach w postępowaniu z Państwowym Wydaw- skich Nagrań. Nie upieram się przy tym, żeby wydawnictwa fonictwem Muzycznym i innymi obecnie państwowymi wydawnic- nograficzne czy książkowe były państwowe, jednak to nie upadłe
twami przeznaczonymi do prywatyzacji.
hurtownie czy manufaktury guzików, które mają pełne magazyny
wyrobów i zapasów materiałowych nie
Andrzej Wilowski gotowych
do upłynnienia, więc sprzedajemy za co łaska. Tak
widzę wycenę 30 tysięcy pozycji katalogowych na
kwotę 8.1 miliona złotych. Nie przekonuje mnie argument, że tyle wzięli, ile dali.
Michał Merczyński krytycznie ocenił postawę
zarządu państwowej spółki Polskie Nagrania. Muszę się z nim
zgodzić: podejście biznesowe
Dla mnie sens tej wypowiew odniesieniu do instytucji
dzi jest taki, że Michał Merczyński,
państwowych to oksymoron.
jako dyrektor NInA, widzi swoją rolę
Ciekaw jestem tylko, jak wijako kustosza bibliotecznego odpodzi siebie w podobnej roli.
wiedzialnego jedynie za wypożyczeRaz przedstawia się jako kunia, analogicznie jak bibliotekarz wystosz dóbr narodowych, inpożycza książki. To akurat rozumiem,
nym razem jako wydawca starający się zrobić
bo wynika ze statusu instytutu, jego
z kultury biznes. Może konsekwentniej byłoby dać szansę robić
regulaminów i statutu. Natomiast nie jest to odpowiedź na za- innym biznes, a skupić się na misji bibliotekarza.
sadnicze pytanie. Powiem tak, przez analogię do afery ze SKOKami,
W tym miejscu pozwolę sobie na przedstawienie mojej opinii
Leszek Balcerowicz skomentował postawę senatora Bieleckiego, w kwestii mnogości instytucji i podmiotów, co skutkuje pewnymi
mówiąc, że niewykluczone, że postępował zgodnie z prawem, ale paradoksami. Narodowe Archiwum Cyfrowe, jak sama nazwa wskaponad wszelką wątpliwość niemoralnie. Może i słusznie w myśl Ko- zuje, nie zajmuje się „dygitalizacją”, czyli cyfryzacją i musi ją zlecać
deksu handlowego minister sprzedał upadłą spółkę, ale nie zmie- w NInA. NAC pieczołowicie przechowuje taśmy Polskich Nagrań, ale
nia to oceny moralnej tej transakcji. Oczywiście nie odpowie na te w ramach innego projektu skanuje fotografie, lecz po zeskanowapytania Michał Merczyński, bo nie on sprzedawał, nie był stroną niu oddaje właścicielom. Pomijam ten drobiazg, że żadna instytucja
transakcji, prawdopodobnie nie mógł też jej oceniać ze względu tego typu na świecie tego nie robi, to znaczy standardy i formaty cyna zajmowane stanowisko. Zadając pytanie, miałem jednak na- frowe się zmieniają, ale negatywy pozostają. Pomijam i ten drobiazg,
dzieję, że wyjaśni zamieszanie wokół całej sprawy i pewne nieja- że nie zawsze są to wartościowe dokumenty, nie każde zdjęcie jest
sności związane z tym kontraktem. Jego opinia jest jasna, czytelna warte zachowania, natomiast są ogromne kolekcje fotografii, które
i klarowna, chociaż obok sedna sprawy. Nic więcej nie powiedział dokumentują ważne wydarzenia społeczne i kulturalne. O kilku taw sprawie Polskich Nagrań.
kich kolekcjach wiem. W tym miejscu to tylko dygresja, bo archiwa
W tym miejscu pozwolę sobie na maleńki przypis. W kon- to ogromny problem, z którym walczy wiele instytucji od lat. Włatekście padła nazwa PWM, podobnie jak PIW przeznaczone wy- śnie wiele instytucji, a ja powiem, za wiele! W Ameryce jest to Bibliodawnictwa do prywatyzacji. NCK (kolejna instytucja – Narodo- teka Kongresu Stanów Zjednoczonych, w Polsce nie wiadomo kto.
we Centrum Kultury) zadbało o cyfrowe wydanie pomnikowego Nawet w kwestii opisanych tu taśm, jest kilku dysponentów, każdzieła – „Historii Muzyki Polskiej”. Jest dostępne w postaci e-booka dy od czegoś innego. Moim zdaniem powinien być jeden adres –
w Internecie, co polecam kolegom parających się krytyką muzycz- Biblioteka Narodowa, co wymagałoby uregulowania stosowną ustaną, to dzieło powinno stać na półce każdego z branży muzycznej, wą. Powie krytyk tej koncepcji, że BN nie jest do tego przygotowana,
muzyka i krytyka. Nie trzeba iść do „Ninateki”, aby poczytać, moż- ale zamiast mnożyć byty, warto połączyć siły i środki. Nie proponuję
na mieć na półce, choć wirtualnej, ale pod ręką i uzupełnić wiedzę. przeniesienia wszystkich zbiorów i archiwów do magazynów biblioKolejna rzecz, której nie rozumiem, to nadmierny nacisk na tecznych, tylko powołanie jednej, poważnej instytucji w miejsce tukwestię taśm analogowych. W myśl prawa autorskiego ma ona zina feudalnych folwarków o wysokich kosztach i niskiej wydajności.
dwojaki charakter, prawa majątkowe i podmiotowe. Prawa maWątków jest wiele i nie jest prawdą, że można je rozpatrywać
jątkowe do dzieł z reguły pozostają, czy jak wolą prawnicy zostają w izolacji. Skandal jakim była sprzedaż Polskich Nagrań, powiprzeniesione na wydawcę rozumianego w myśl ustawy jako ten, nien skłonić do myślenia poważnego i systemowego. Skandalem
kto publikuje i z tego tytułu czerpie korzyści, potocznie rozwijając nie była sprzedaż upadłej spółki, ale okoliczności w jakich się ta
„copywrite”. Natomiast prawa podmiotowe, przynajmniej na grun- transakcja odbyła, prawnie poprawna, ekonomicznie słuszna, choć
cie polskim, są niezbywalne i pozostają przy twórcy, odnoszą się niemoralna.

Co jest grane?
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Ga le ri a

K a r o la B u d z iń s k ie g o

www.karolbudzinski.pl

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich w czerwcu
ubiegłego roku, podczas gali prezydenckiej poprzedzającej II Powszechną Wystawę Krajową „Konkurencyjna Polska 1989-2014” przyznane zostały Nagrody Gospodarcze
Prezydenta RP i specjalnie wybite na tę okazję medale.
Wystawa wpisała się w ogólnopolskie obchody Święta
Wolności – 25-lecia odzyskania niezależności po pamiętnych wyborach 4 czerwca 1989 roku.
W trakcie uroczystości Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Olgierd Dziekoński
wręczył pamiątkowe medale firmom – wystawcom
„PeWuKi Bis”. Między innymi otrzymała je Fabryka Mebli
Biurowych Maro, a prezydent Komorowski osobiście podziękował i pogratulował jej prezesom za nowoczesność
i oryginalność wyrobów prezentujących światową modę,
stworzenie firmy o znaczeniu międzynarodowym oraz
połączenie tradycji stolarskiej z technologią XXI wieku,
co zaowocowało wieloma nagrodami.
Przypominamy ten fakt, gdyż w przyszłym roku Fabryka Mebli Biurowych Maro obchodzić będzie jubileusz
25-lecia.
Fot. Łukasz Kamiński/KPRP, MTP

