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Ewa Bem
Tribute to Marek Bliziński

Piosenek Maanamu słuchamy
już 40 lat. W tym czasie zespół stał
się jednym z najważniejszych symboli polskiego rocka. I właśnie 40
jego piosenek przypomina album
„Miłość jest cudowna”. Otwiera go
instrumentalny utwór niezapomnianego, zmarłego w 2013 roku Marka
Jackowskiego, zatytułowany właśnie
„Miłość jest cudowna”. Potem pochodząca z wczesnego okresu działalności zespołu, mniej znana i chyba
po raz pierwszy zamieszczona na
płycie kompozycja Johna Portera
z jego tekstem „Brave Gun”. A potem
wielkie i ważne przeboje: „Szał niebieskich ciał”, „Jestem kobietą” i „Krakowski spleen”. Nie zabrakło też
w tym zestawie innego wielkiego
przeboju o Krakowie – „Ocean wolnego czasu”. Są tutaj „Kocham cię kochanie moje” i mniej znana, pochodząca z albumu „Się ściemnia” piosenka „Tu jest
mój dom”. Drugi krążek otwierają niezwykle energetyczne, niezapomniane
hity, jak: „Boskie Buenos”, „Oddech szczura” i „Cykady na Cykladach”. Ale warto
zwrócić uwagę także na interpretacje Kory wielkiego przeboju Ewy Demarczyk „Karuzela z Madonnami” czy wylansowanej przed laty przez Łucję Prus
piosenki „Nic dwa razy się nie zdarza” z tekstem poetki Wisławy Szymborskiej.
Przy każdym z przebojów znajdziemy jego tekst i bardzo dokładny opis kto
go nagrywał. Zabrakło, a to wielka szkoda, informacji kiedy poszczególne
piosenki były nagrywane.

Marek Bliziński był jednym z najciekawszych polskich gitarzystów jazzowych. Zmarł w roku 1989. Blisko współpracował z Ewą Bem, nagrywając z nią m.in. płytę „Dla Ciebie jestem sobą”. Było to w roku 1985. Nagrania z tego krążka otwierają
ten dwupłytowy zestaw.
Zawiera on w większości
piosenki niezapomnianego
duetu Jeremiego Przybory
i Jerzego Wasowskiego, jak
właśnie tytułowa „Dla Ciebie jestem sobą”, „Na całej
połaci śnieg” czy „Bo we
mnie jest seks”. Ale są tutaj
także takie piosenki jak
„Szeptem”, spopularyzowane
wcześniej przez Ludmiłę
Jakubczak czy standard „Trzy
słowa”, czyli „For Sentimental Reasons”. Znakomity głos
Ewy Bem, do tego wirtuozerska gitara Marka Blizińskiego.
Warto było tego słuchać kiedyś i warto słuchać dziś.
Druga z płyt tego zestawu zawiera nagrania z koncertu pamięci
Marka Blizińskiego, jaki odbył się w Studio Polskiego Radia im. Witolda
Lutosławskiego 15 marca roku 2000. Są tutaj takie piosenki jak wspomniana już „Dla Ciebie jestem sobą”, w której tym razem piosenkarce
towarzyszy Janusz Strobel, i „Szeptem”, gdzie gra na gitarze Jarosław
Śmietana. Natomiast w „Trzech słowach” towarzyszył wtedy Ewie Bem
Wojciech Waglewski. Jest w tym zestawie także wielki przebój The Beatles
„A Hard Days Night” i standard „Primavera”. Nic tylko słuchać, porównywać
i wspominać.

Polskie Radio

Maanam
Miłość jest cudowna

Polska Nostalgia 55 plus
Po prostu piosenki piękne, mądre,
Joe Cocker
prawdziwe i do słuchania
The Life of a Man – The
Kolejna pozycja ze znakomitej serii Polskiego Radia przynosi szesnaście wielkich szlagierów z minionych lat i tych piosenek, które przebojami
Ultimate Hits (1968-2013)

się nie stały, ale były ważne. Zestaw otwiera piosenka „Zielono mi” w interpretacji Andrzeja Dąbrowskiego. To nagranie na żywo z festiwalu w Opolu
z 26 czerwca 1970 roku. Solo na saksofonie tenorowym zagrał Jan Ptaszyn
Wróblewski. Ta piosenka, przypomnijmy, właśnie w Opolu przyniosła zwycięstwo Andrzejowi Dąbrowskiemu. Jest także pochodzące z roku 1970
studyjne nagranie przeboju Marka Grechuty i zespołu Anawa „Dni, których
jeszcze nie znamy”. Są tutaj
także dwa wielkie przeboje
Andrzeja Zauchy. Wykonywany z zespołem Anawa „Nie
przerywajcie zabawy” oraz
śpiewana przez niego solo
„Bezsenność we dwoje”. Jest
„Nocna ballada” w wykonaniu przedwcześnie zmarłego
(zginął tragicznie, topiąc się
w Narwi w wieku 25 lat), śpiewającego aktora Andrzeja
Nardellego i śpiewany scatem utwór grupy Novi Singers „Ludzie nie mówią
prawdy”. Brawurowe solo
na saksofonie sopranowym
zagrał Janusz Muniak. Klamrą
spinającą całość jest „Jeszcze
w zielone gramy” w interpretacji Magdy Umer.

22 grudnia minie
rok od śmierci Joego
Cockera. Zmarł on
w wieku 70. lat na raka
płuc. Jego największe
przeboje przypomina
album „The Ultimate
Hits”. Charyzmatyczny
wokalista zapisał się
w pamięci swoimi interpretacjami znanych już
hitów, jak „With a Little
Help From My Friends”,
„Unchain My Heart” czy
„You Can Leave Your Hat
On”, jak i autorskimi
utworami, takimi jak:
„Up Where We Belong”,
„N’oubliez Jamais” czy
„Hard Knocks”. Ostatnie
płyty Cockera niczym nie ustępowały jego najlepszym dziełom, dlatego
ta kompilacja zawiera hity ze wszystkich etapów jego kariery. W sumie
36 piosenek, bez których prawie pięć ostatnich dekad muzyki nie byłoby
takie same. Dodajmy, że niektóre z nich słyszymy w wersjach koncertowych szczególnie cenionych przez fanów.
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Tradycja, marka
Zanetti, papież
i królowa Anglii…

Z Grzegorzem
Grzeszkowiakiem,
prezesem Spółdzielni
Mleczarskiej w Gostyniu,
rozmawia Mariola
Zdancewicz

W roku powstania, czyli w 1889, dzienny przerób mleka w gostyńskiej mleczarni wynosił 3 tysiące litrów, dzisiaj to 520 tysięcy. To
ewenement – w tak wrażliwej na wszelkie zmiany branży utrzymać
przez 126 lat tak wspaniałą kondycję. To wielka uroczystość.
Uroczystość organizowaliśmy z rocznym poślizgiem. Natomiast co
się tyczy dziennego przerobu mleka, to upłynął już ponad wiek, więc
nie ma się co dziwić. Postęp odbywa się wszędzie i tak samo odbywał
się w tej spółdzielni. Przełomem były lata siedemdziesiąte, zabiegaliśmy
o budowę nowego zakładu. Wcześniej mieściliśmy się przy dworcu, gdzie
dzisiaj jest działka ziemi na sprzedaż. Tam po mleczarni po prostu nic nie
zostało. Wówczas Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich prowadził
badania mleka pod kątem możliwości produkcji mleka zagęszczonego,
bo ono musi spełniać określone warunki, a mianowicie nadawać się do
sterylizacji, a nie każde mleko wytrzyma jedenaście minut w temperaturze stu dwudziestu stopni, żeby białko się nie ścięło. Na tym terenie
takie mleko było i dlatego zdecydowano, że budowa nowego zakładu
pod nazwą Kondensownia i Proszkownia Mleka będzie zlokalizowana
w Gostyniu.
Wydarzeniem jubileuszu była wizyta prezydenta Dudy...
Prezydent był w przeddzień naszej uroczystości i to tak niespodziewanie, bo dzwoniono z Kancelarii Prezydenta, że prawdopodobnie będzie, później się okazało, że będzie na pewno. Pokazaliśmy zakład łącznie
z nową proszkownią, było spotkanie z przedstawicielami Rady Nadzorczej, przedstawicielami załogi, zarządu, zjedliśmy wspólnie lunch. Rozmawialiśmy o różnych problemach, choćby o karach dla tych gospodarzy,
którzy przekroczyli swoje limity. Poruszyliśmy też sprawę kopalni węgla

brunatnego Oczkowice, która dotyczy powiatu gostyńskiego. Prezydent to człowiek otwarty na ludzi. Tę wizytę wspominamy bardzo ciepło, tym bardziej że, patrząc
na historię, był to drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nas odwiedził. Pierwszym był prezydent Mościcki w roku 1928.
Państwa sztandarowym wyrobem jest mleko zagęszczone, niesłodzone i „Supermleko”. Jakie nowości
Pan wprowadza w tej chwili?
Dziennikarze mają zwyczaj wciąż pytać o nowości.
To nie jest takie proste, ciągle wymyślać nowości. My
sześćdziesiąt procent mleka przerabiamy na mleko zagęszczone, mamy prawie dziewięćdziesięcioprocentowy
udział w rynku w Polsce w mlekach zagęszczonych słodzonych, niesłodzonych w różnych opakowaniach, i to
jest naszym oczkiem w głowie. Utrzymać ten rynek to
nasza strategia, którą do tej pory udaje się realizować
z dużym sukcesem dzięki służbom handlowym i marketingowym. Natomiast nowością jest proszkownia. Stara,
z końca lat siedemdziesiątych, miała zdolność stu tysięcy
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…czyli historia
mlekiem płynąca
litrów mleka na dobę, gdzie można było produkować tylko mleko
w proszku z mleka odtłuszczonego, czyli pozbawionego tłuszczu
zwierzęcego. Natomiast ta ma wydajność trzykrotnie wyższą, do
tego jesteśmy bardziej elastyczni, mogąc produkować zarówno
proszek z mleka odtłuszczonego, proszek z mleka pełnego, możemy usługowo proszkować serwatkę, jest też możliwość produkcji
mleka w proszku natłuszczanego tłuszczem roślinnym. Odbiorcą
jest głównie przemysł piekarniczy i cukierniczy...
Pytając o nowości, myślałam o maśle Zanetti, które jest owocem współpracy z włoską firmą o tej samej nazwie...
...na licencji producenta tego znanego sera parmezan. Współpracujemy z nimi już piętnaście lat, bo w niedalekiej odległości
od Gostynia, w miejscowości Siedlec, jest jej filia z zakładem do
produkcji parmezanu. Jesteśmy dla nich jedynym dostawcą surowego mleka. Codziennie sto tysięcy litrów sprzedajemy właśnie
temu Włochowi, stąd znajomość i pomysł, że być może uda się
nam w jakimś stopniu ulokować na rynku włoskim. Wprowadziliśmy masło typu osełka, dwustugramowe z logo firmy Zanetti, na
co właściciel wyraził zgodę, i powoli wchodzimy na rynek. Mamy
już potwierdzone przyjęcie przez Selgros, Kaufland, Auchan. Można powiedzieć, że masło jest masłem, i nikt tutaj nie wiadomo czego nie wymyśli. Jednak możemy poszczycić się bogatą tradycją,
jeśli chodzi o produkcję i eksport. Pierwsze uprawnienia mieliśmy
jeszcze za starych czasów, w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, kiedy eksportowaliśmy osiemdziesiąt procent produkcji.
Nasze masło trafiało między innymi do Watykanu i na dwór królowej Anglii, co jest pewnym ewenementem.
Wróćmy do kar. Zgodnie z tymczasowymi danymi liczbowymi, opublikowanymi 21 października przez Komisję Europejską, dwanaście krajów: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia,
Irlandia, Hiszpania, Włochy, Cypr, Luksemburg, Holandia,

Austria i Polska przekroczyły krajową kwotę mleczną za lata
2014/2015 i będą musiały sprostać łącznym opłatom w kwocie 818 milionów euro. Pomimo zniesienia 31 marca kwot
mlecznych opłaty z tytułu kar za przekroczenie kwot mlecznych będą dwa razy większe niż w ubiegłym roku...
Niestety, tak to się stało, nie wszyscy producenci mleka spodziewali się, że to przekroczenie w stosunku do kwoty, którą mieliśmy przyznaną jako członek Unii Europejskiej przez Brukselę, będzie tak duże. Ale tu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to
nie jest tak, że producent mleka jest czymkolwiek zaskoczony, bo
zaskoczony on mógł być tylko wysokością kar. Natomiast każdy
producent mleka co miesiąc uzyskuje informację z Agencji Rynku
Rolnego, ile mleka wyprodukował, czyli doskonale wiedział, w którym momencie przekracza limit. Można powiedzieć, że zwiększając produkcję, ryzykował, że zapłaci karę. Pierwsza przysłana nam
decyzja opiewała na kwotę blisko siedmiu i pół miliona złotych.
Ostatecznym płatnikiem jest rolnik, ale pierwszym podmiot sku-

powy, czyli my. Do końca września musieliśmy wpłacić pieniądze
na rachunek Agencji Rynku Rolnego. Dopiero później stopniowo je odzyskujemy od rolników, wzorem poprzednich lat w czterech miesięcznych ratach, z należności za mleko. Staramy się im
w tym pomóc, oczywiście jeśli nasza sytuacja finansowa na to
pozwala. Ważne jest to, że zabiegi ministra rolnictwa Marka Sawickiego, co popierał profesor Babuchowski – nasz przedstawiciel w Brukseli, są skuteczne, bo to nam i rolnikom ułatwia uregulowanie. Karę rozłożono na trzy lata.
Czy rosyjskie embargo oraz zniesienie kwotowania zachwiało rynkiem?
Na pewno, bo przecież od dłuższego czasu jesteśmy w kryzysie, jeśli chodzi o mleczarstwo nie tylko polskie, bo i europejskie i światowe. Mocno spadły ceny mleka w skupie i ceny wyrobów gotowych, kierowanych głównie na eksport. Z Polski były
to sery dojrzewające, różne mleka w proszku i masło. Jeśli głównym towarem, który był eksportowany do Federacji Rosyjskiej,
były sery dojrzewające i z dnia na dzień ktoś na granicy mówi:
„Stop, te sery do Federacji trafić nie mogą!”, to negatywnie się to
przełożyło na cały rynek krajowy i europejski. Nie jest tak, jak

Gostyń
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mnie tutaj czasem rolnicy pytają: „No tak, ale
pan nie eksportował do
Federacji Rosyjskiej, to
w czym panu embargo
mogło zaszkodzić?”. Zaszkodziło całemu rynkowi krajowemu, bo ci, co
sprzedawali sery dojrzewające, i nagle nie
mogli ich eksportować,
musieli zacząć produkować coś innego, wtedy produkowali proszek
czy masło, a z tego zrobiła się nadwyżka i ceny
spadły. Dla przykładu
mogę podać, że mleko
w proszku odtłuszczone jeszcze w poprzednim roku miało cenę dochodzącą do trzynastu
złotych, dzisiaj za ten
sam kilogram można
dostać 7,20-7,30, a już
bywało nawet poniżej
siedmiu.
A jak Pan widzi możli-

Jak Pani by popatrzyła na cenę mleka w skupie, u nas średnio jest to nawet poniżej 1,20 zł, to farmer francuski, holenderski czy duński uzyskuje za mleko cenę mniej więcej taką samą. To
nie jest tak, że my jesteśmy jakąś enklawą, należymy przecież do
Unii Europejskiej, jesteśmy podatni na wpływy tejże Unii i rynku
światowego.
W połowie września odbyło się forum mleczarskie w Augustowie, które zgromadziło 220 uczestników z dwunastu krajów.
Jaki był główny cel i o czym Państwo głównie rozmawialiście?
Zjechali tam przedstawiciele mleczarstwa niemieckiego, węgierskiego i czeskiego, Francuzi byli też. Było dużo paneli dyskusyjnych, ale dyskusja sprowadzała się do tego, jak to będzie w Unii
Europejskiej po zaprzestaniu limitowania. Czy mleka będzie na
tyle dużo, że zaleje Unię?
Jak wygląda polskie mleczarstwo na tle Europy?
Moim zdaniem dobrze. Postęp, jaki się dokonał w mleczarstwie polskim, widać chociażby na półkach sklepowych, po jakości opakowań, kolorystyce i dywersyfikacji wyrobów. Przed
wejściem do Unii Europejskiej Polska musiała się przystosować
i polskie mleczarstwo zrobiło to, moim zdaniem, najszybciej, korzystając ze środków unijnych. Na początku były środki przedakcesyjne pochodzące z SAPARD-u, potem z tzw. Sektorowego Programu Operacyjnego i mleczarstwo z tego korzystało. Dzięki temu
technologia stoi na wysokim poziomie i nie mamy się czego wstydzić, patrząc nawet na kraje starej piętnastki.
Bardzo wysoką jakość produktów potwierdzają liczne nagrody. Czy zechciałby się Pan pochwalić najważniejszymi?
Nagród było tyle, że trudno je wymienić, złote medale targów

wości rozwoju naszych produktów
mleczarskich w Polsce i na rynkach
światowych?
Przede wszystkim to, co się robi,
trzeba robić dobrze. To jest pierwszy
element sukcesu. Trzeba dbać o jakość! My wprowadziliśmy system zarządzania jakością już kilkanaście lat
temu, mamy analizę punktów krytycznych i certyfikat BRC, taki pod sieci
handlowe, bo z nimi przecież pracujemy. Z wszystkimi z wyjątkiem Lidla, bo
z Lidlem nie pracujemy bezpośrednio, ale z wszystkimi pozostałymi jak najbardziej. Nie jest to współpraca łatwa, ale jak już się
wynegocjuje warunki, to nie ma się co obawiać o płatności. Jeśli
przetwórca ma uznanie na tych rynkach, to nie ma żadnego problemu ze sprzedażą na eksport mleka w proszku, masła w blokach.
Każdą ilość się sprzeda, tylko rzecz polega na wysokości ceny, ale
my też musimy wiedzieć, że Polska z tym swoim limitem i ze spożyciem wewnętrznym musiała przez lata i musi tak samo dzisiaj
wysłać na zewnątrz dwadzieścia pięć procent tego, co wyprodukuje, gdyż takie mamy nadwyżki. Jak Bruksela przyznawała nam
limit, to przyjęliśmy, że za mały, a to nieprawda, bo w zależności ilu
Polaków wyemigrowało, o tylu konsumentów jest w Polsce mniej,
i z tego rachunku wychodzi ewidentnie średnie spożycie wyrobów
mleczarskich przeliczonych na litry mleka, więc dwadzieścia pięć
procent tego, co się skupi i przerobi, trzeba wysłać poza granicę,
czy się chce, czy nie, nie patrząc na cenę. Taka jest sytuacja mleczarstwa polskiego. Dlatego bardzo dobrze się dzieje również na
krajowym rynku, jeśli w eksporcie panuje tzw. koniunktura. W dekoniunkturze wszystkim jest gorzej.
Czy sytuacja mleczarska nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, jest podobna?

Polagra i tych organizowanych przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich każdego roku w Pałacu Kultury w Warszawie. Ale
nie dla nagród się pracuje. Klient patrzy na jakość, cenę i funkcjonalność produktu.
To, co nas charakteryzuje, to stałość kadry zarządzającej. Gdyby spojrzeć na okres powojenny, po roku 45., kiedy spółdzielczość
się odrodziła, pamiętamy różne zakręty, ale jedno jest istotne, że
w tej spółdzielni, patrząc na prezesów, którzy zarządzali po wojnie, to ja jestem trzecim. Był prezes Marian Łagodziński wiele lat,
potem prezes Zbigniew Guderski – piętnaście lat, a po nim jestem
ja. I kadra jest stała, i ludzie są tutaj pracowici, i dobrze się z nimi
pracuje. Ktoś czasem mówi, że spółdzielczość to przeżytek. A to
nieprawda i widać to na przykładzie też innych spółdzielni, mamy
przecież spółdzielnię Mlekovita, spółdzielnię w Grajewie, Łowiczu, Gostyniu, Kole, które się rozwijają, mimo że kapitał składa się
z drobnych właścicieli, czyli spółdzielców.
Chłapowski proponował spółdzielnie jako wspaniałe wyjście,
myślę, że dzisiaj ponownie jest taki rynek, który preferuje
właśnie tę formułę...
Biada temu, który chciałby tę spółdzielczość ustawowo zmienić. Nie ma takiej potrzeby, bo jest dobrze.

Gostyń

Koleją ku
ekologiczniejszej
Europie

Z Pawłem Kuraszkiewiczem, konsulem
honorowym Wielkiego Księstwa
Luksemburg, rozmawia Maja Netter

1 lipca 2015 Łotwa zakończyła swoje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Na Luksemburg, który je przejął, spadła sprawa uchodźców. Ponadto,
może nieco odszedł w cień, jednak ciągle
jest aktualny temat zadłużenia Grecji...
To przykład dla wszystkich krajów europejskich, który pokazuje, jak łatwo można poprzez niewłaściwe zarządzanie zaplątać się w spiralę długów. Grecja potrzebuje
wprowadzenia ważnych reform podejmowanych wspólnie z Unią, równolegle koordynowanych, natomiast nie może pozwalać sobie na samodzielne wydawanie
otrzymywanych kwot bez uzgodnienia
z resztą państw członkowskich. I to jest zadanie Luksemburga, który od początku pomagał Grecji i nigdy nie był za tak zwanym
„Grexit”, czyli opuszczeniem przez Grecję
strefy euro, bo uważał, że taki precedens
spowoduje nieobliczalne konsekwencje ku
uciesze innych wielkich. W przeszłości Unia
Europejska wiele razy pokazywała, że potrafi przenosić góry. Myślę, że luksemburska prezydencja dobrze pokierowała „europejskim okrętem” przez te wzburzone
ostatnio wody, mówiąc górnolotnie. Oczywiście na to nakłada się problem imigrantów, który dotyka Grecję bardzo mocno.
Grecy doceniają pomoc Unii, fundusze na
utrzymanie migrantów, pomoc w zaprowadzeniu porządku. Mamy doskonały przykład, może brutalny, jak ewoluuje świadomość, tym razem Greków.
Priorytetem luksemburskiej prezydencji było promowanie europejskiej konkurencyjności jako wartości dodanej.
Czy to zrealizowano?
Unia Europejska utraciła konkurencyjność w stosunku do innych krajów na świecie. Przeniesienie technologii i know-how
z Europy do Chin zawdzięczamy w głównej
mierze europejskim pracodawcom, ponieważ to oni szukali taniego źródła. A więc
ważne jest pobudzanie konkurencyjności. Unia pracuje nad utworzeniem Unii
Gospodarczo-Walutowej, tzw. EMU (Economic and Monetary Union). Brak kontroli
w różnych dziedzinach i zróżnicowanie podatków w Europie doprowadziło do nadużyć podatkowych, oszustw na rynkach
kapitałowych, stąd wzmożone kontrole prowadzone przez Unię i Luksemburg,
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który ma inny system podatkowy, zachęcający do inwestowania. Kolejna kwestia
to rozwiązanie problemu migracji, zapewnienie mieszkańcom Europy wolności poruszania się, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, żeby migracje nie tworzyły nawału
niebezpiecznych sytuacji. Z takim problemem nikt się nie liczył, czemu winny jest
brak organizacji. Dopiero teraz tworzy się
siły policyjno-graniczne. Kiedyś wbrew
wielu ludziom powstał projekt utworzenia
kontyngentu, który strzegłby naszych europejskich granic...
To był polski pomysł.
Był, ale się rozpadł.
Ważną rzeczą jest promocja zrównoważonego rozwoju, co spowoduje ożywienie rynku wewnętrznego. Następnie
wzmocnienie obecności Unii Europejskiej
w świecie. Głos Unii powinien być tak samo
decydujący, jak głos mocarstwa amerykańskiego czy Rosji.
Planowano też skupić się na kwestiach
związanych z przemysłem energochłonnym i lepszych regulacjach w polityce przemysłowej, w tym bardzo ważne
było przygotowanie mapy drogowej
bezpieczeństwa dostaw i wstępnego
planu działania w sprawie badań w sektorze obronności...
Po przejęciu prezydencji Luksemburg
kontynuuje swoje wysiłki, zmierzające ku
wprowadzeniu jednolitej europejskiej polityki usprawniania przemysłu, właśnie poprzez systematyczne wzmacnianie konkurencyjności. Szczególnie ważny jest
przemysł zbrojeniowy, stalowy, metalowy.
Program w zakresie badań i innowacji jest
jednym z głównych celów założonych na
2020 rok. Luksemburg jest wiodącym państwem, jeśli chodzi o rozwój wysokich innowacyjnych technologii przemysłu metalurgicznego, a w słynne pancerze dla
czołgów, samolotów, helikopterów zaopatruje się tu praktycznie cały świat.
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych
to problem już nie tylko Unii, ale świata.
Obama ogłosił, że podpisze ograniczenie
CO2 i wymusił to na Chinach. Jeśli Chiny to
zrobią, to wówczas Indie, chcąc korzystać
z programów pomocowych, będą musiały również znacznie obniżyć CO2. I ten problem zacznie wygasać.

Prezydencja Luksemburga ma na celu
promocję gospodarki obiegowej, która nie
zmierza do kumulowania w jednym miejscu produkcji jednego elementu, wtedy
mamy optymalny dobór surowców, w tym
energii, miejsc, zasobów, źródeł naturalnych. Eliminuje się niegospodarność i zachęca do wydajnego recyklingu.
Co udało się zrobić w kontekście strategii Komisji Europejskiej w sprawie magazynowania gazu i LNG?
Pierwsze decyzje zostały podjęte
19 marca tego roku podczas Rady Europejskiej, kiedy to prezydencję obejmowała Łotwa. Ustalono, że Unia Europejska jest
zobowiązana do stworzenia unii energetycznej, która będzie opierała się na bezpieczeństwie energetycznym, solidarności
i zaufaniu, całkowicie zintegrowanym europejskim rynku energetycznym, skuteczności, dobrej ekonomii, opartej o badania,
innowacje i konkurencyjność. Zakres działań państwa przewodniczącego Unii przez
pół roku jest siłą rzeczy bardzo ograniczony, ale musi wymagać pewnych realizacji.
I na przykład w tym okresie istotne było
połączenie gazowe między państwami
bałtyckimi i Półwyspem Iberyjskim, a umowę w sprawie grantu na połączenie gazowe Polski i Litwy zawarto 15 października.
To pierwszy rurociąg gazowy łączący dwa
kraje. Koszt to 558 milionów euro, z czego
305 milionów pochodzi z funduszu „Łącząc
Europę”. Jest to tzw. gazociąg uniezależniający kraje bałtyckie od Rosji. To wszystko
trwa, ale ktoś musiał podjąć trudną decyzję o wyłożeniu ogromnych pieniędzy na
zapobieganie niebezpieczeństwom. Za te
pieniądze, ktoś inny powie, że można by
wybudować nowe kliniki, szpitale, uniwersytety, technologie medyczne, lekarstwa
przeciwko nowotworom, armię całą...
Ale Pan dobrze wie, że wszystko jest relatywne, bo na przykład na raka mamy
leki, a ich nie stosujemy, bo sprzedawaniem ich nie są zainteresowane korporacje...
To jest bardzo złożony problem. Nie
możemy zapominać, że państwa Unii są
niezależne, każde z nich prowadzi swoją politykę. Dochodzi problem nakładów na poszukiwanie gazu bądź rozwiązań dla czystego węgla. Mówimy

o skarbie narodowym, polskim węglu, którego mamy dużo. Dzisiaj czyste technologie węgla są na pewno bardziej kosztowne niż technologie elektrowni gazowych,
opartych na atomie czy jądrowych, nie
mówiąc już o elektrowni odnawialnej, bo
to są niestabilne źródła, ale można to zrobić i państwa Unii rozwijają te technologie. W Katowicach jest Centrum Czystych
Technologii Węglowych. Podczas wizyty
w Poznaniu pani Szydło mówiła, że węgiel polski da się znakomicie wykorzystać,
tylko trzeba w to włożyć sporo pieniędzy.
Państwo musi podjąć decyzję, czy wrzucamy pieniądze w energetykę jądrową, czy
w rozwój technologii węgla. Czy korzystamy z doświadczeń światowych, czy próbujemy sami młoteczkiem coś wyłupać.
Trzeba mieć świadomość, że czysta technologia węgla wprowadza konieczność stosowania nowych metod spalania.
Na zakończenie prezydencji kluczowym
wydaje się być przygotowanie stanowiska UE na X Konferencję Ministerialną
World Trade Organisation w grudniu
w Nairobi. Istotnym elementem mają
być negocjacje porozumienia o handlu towarami środowiskowymi. Czego
będą głównie dotyczyć i jakich rozwiązań możemy się spodziewać?
Jeśli chodzi o Nairobi, pani Carole Dieschbourg, luksemburska minister środowiska, odnosząc się do ochrony środowiska, skupiła się na sprawach światowych,
związanych z paryskim szczytem konferencji klimatycznej COP21, którego celem
były przygotowania do uzyskania ambitnego programu, dającego satysfakcjonujące rezultaty co do przygotowania do
obrotu towarów z Afryki, z terenów subsaharyjskich. Na spotkaniu 26 października Stany Zjednoczone wsparły działania Unii, wprowadziły żądane przez Unię
uchylenie do 30 września 2025 roku niektórych zobowiązań układu ogólnego
w sprawie taryf celnych i handlu, żeby pozwolić towarom produkowanym w Afryce wyjeżdżać w świat w kierunku Stanów i Europy. To gigantyczny problem
Afryki, o której mówimy, że czeka dzisiaj
na wszystkich inwestorów. To fakt, tylko
Afryka jest, przynajmniej w Polsce, odbierana jako daleki, atrakcyjny kraj, a tam
jest kocioł polityczno-etniczno-moralno-cywilizacyjny, humanitarny... tego, co my
przeżywaliśmy tutaj przez ostatnie trzysta lat, i dlatego problem handlu czy inwestycji jest niebywale trudny. Tam władza jest plemienna, nie wiadomo, kto ją
zdobywa, kto z kim walczy. Proszę zwrócić uwagę, Nigeria, potężny kraj o olbrzymich złożach gazu, ropy, wydobywa je
w sposób ograniczony, bo nie ma pewności, gdzie trafią. I to jest problem, a nie

dotykam Afryki Północnej i tego wszystkiego, co się tam dzieje.
Unia Europejska mocno naciska na
zmniejszenie przewozów drogowych
na odległościach powyżej 300 km.
Do 2030 roku ma on zostać zredukowany przez kraje o 30 procent, do
2050 o 50 procent. Alternatywą jest
transport kolejowy. Luksemburg chciał
w 2014 roku bezpośredniego połączenia kolejowego z Polską, a tym samym
połączenia nas z jednym z najważniejszych węzłów logistycznych w Europie.
Nowa trasa miałaby łączyć Warszawę
i Poznań z Le Boulou. Co słychać w tej
sprawie?
To temat bliski Europie. Obserwujemy na co dzień niebywałą ilość ciężarówek pędzących po autostradach. Dziesiątki tysięcy potężnych silników spalających
duże ilości paliwa, dymiących i kopcących.
Unia zdecydowała, by zmniejszyć przewozy drogowe na odległościach powyżej trzystu kilometrów, eliminując w ten sposób
transport dalekosiężny. Na przykład ciężarówka z Podlasia jadąca do Hiszpanii pokonuje w ciągu kliku dni cztery czy pięć tysięcy kilometrów. Od wielu lat pracuje się nad
transportem intermodalnym, czyli przewozami koleją całych zestawów ciężarówek.
Rozwiązaniem są kontenery o zunifikowanych wymiarach, tak jak duże kontenery
okrętowe z milionami ton towarów na pokładach, łączące Chiny czy Daleki Wschód
z Europą. W tej chwili połączenie z Polski
do Rotterdamu mamy kilka razy w tygodniu. Rotterdam jako pierwszy port przed
Luksemburgiem zainicjował tzw. „Gate to
Europe”, czyli rozwożenie towarów koleją,
bo wywiezienie ich na kołach ciężarówek
doprowadziłoby do zapchania Holandii.
Dlatego w tej chwili 70 procent kontenerów jest wywożonych barkami przez Ren.
Widać ruch na rzece, przypominający ruch
na autostradzie – olbrzymie ilości gigantycznych barek. W Polsce przewożone są
zwykłymi 24 – czy 40-tonowymi ciężarówkami. Na barkę wchodzi 1000, 2000 ton.
Poznań znajduje się idealnie na szlaku
wschód-zachód, Warszawa z kolei na

Terminal w Bettembourgu
fot. CFL multimodal

szlaku północ-południe. Powiązanie Warszawy i Poznania z resztą Europy poprzez
transport kolejowy jest doskonałym rozwiązaniem, dającym możliwość eksportu
towarów polskich do wschodniej i zachodniej Europy. Została nawiązana współpraca pomiędzy luksemburską spedycją kolejową – CLD Multimodal i polskim centrum
logistycznym z siedzibą w podpoznańskim
Swarzędzu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy pociąg towarowy
na trasie Luksemburg-Poznań zostanie
uruchomiony na wiosnę przyszłego roku.
Połączenie Polski z Półwyspem Iberyjskim
przez Luksemburg zdecydowanie wzmocni konkurencyjność eksportową naszego
kraju, stąd też przyczyni się do wzrostu
gospodarki.
Ale najpierw trzeba przygotować miejsca załadunku, wziąć pod uwagę minutowy czy sekundowy czas jego trwania. Ideą
centrum logistycznego w Luksemburgu,
a konkretnie w Bettemburgu, jest połączenie tego centrum poprzez sieć kolejową
portów w Lubece, Trieście, Barcelonie itd.
Tysiące ciężarówek przewożących produkty na przykład z Hiszpanii do Polski zostaną
załadowane na pociągi w Le Boulou – na
granicy hiszpańsko-francuskiej. Pociąg dojeżdżający do Bettemburga jest kierowany
w relacji Poznań-Warszawa. W ten sposób,
w kilkanaście godzin, towar z Hiszpanii trafia do Polski. Obecnie w Polsce zatrudniony jest na stałe pracownik Państwowej Kolei Luksemburga, którego zadaniem jest
przygotowanie do startu połączenia Polska via Luksemburg i reszta Europy. Efektem tego będzie obniżenie cen transportu,
spalania paliwa, CO2 i czasu dostawy szybko psujących się produktów. Towary, które
wieczorem są w Bettemburgu, już następnego dnia będą u konsumenta. Myślę, że
w krótkim czasie Polska dołączy do grupy
tych państw europejskich, które maksymalnie wykorzystują połączenia kolejowe
do szybkiej dostawy towarów.
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Trzeba biec...

50 lat ZETO

Z Markiem Majewskim, prezesem ZETO S.A.
w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz
ZETO ma za sobą pół wieku, to
skok cywilizacyjny, proszę przypomnieć tamte czasy.
Od momentu nominacji dyrektora, jakiś czas nie mieliśmy siedziby. Tadeusz Czekanowski desygnowany na
to stanowisko pracował wówczas na
Międzynarodowych Targach Poznańskich w pawilonie czternastym, gdzie
w skromnym pokoiku przyjmował pracowników, absolwentów uczelni wyższych, po matematyce, fizyce, studiach
inżynierskich, ponieważ nie kształcono jeszcze informatyków. Budynek
przy Fredry 8a, w którym właśnie jesteśmy, poddano remontowi i w 1966
roku stał się naszą siedzibą, wtedy
też otrzymaliśmy pierwszą EMC Odra
1003, a rok później komputer Mińsk-22
produkcji radzieckiej. ZETO jako
przedsiębiorstwo państwowe zostało powołane do celów informatyzacji,
czyli przetwarzania danych dużych zakładów przemysłowych i usługowych,
które nie wytrzymywały już ręcznego
stylu pracy przy pomocy ołówka i kalkulatora. Oczywiście uczelnie Poznania, szczególnie Politechnika czy Akademia Ekonomiczna, dysponowały
pewnymi prototypami pierwszych
komputerów, które dotarły do Polski,
ale nie były przeznaczone do przetwarzania danych masowych, do tej funkcji powołano ZETO.
Dzisiaj, kiedy pamięć komputerów
nie zna granic i mamy do czynienia
z chmurą danych, trudno uwierzyć,
że pierwszy komputer Mińsk-22,
który obejmował około dwóch milionów słów, zajmował dwa pomieszczenia...
Tak naprawdę to były dwa komputery Mińsk-22, natomiast gabaryty
tych urządzeń były nieporównywalne do obecnych. Nawet nie marzyliśmy o takiej pamięci operacyjnej, jaką
dysponują dzisiejsze smartfony. Wówczas pamięcią zewnętrzną były taśmy
magnetyczne o szerokości kilku centymetrów, które dziś ciężko gdziekolwiek zobaczyć. Stał cały rząd tak
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zwanych szaf, a dane wczytywało się
z czytników taśmy perforowanej bądź
z czytników kart perforowanych i zapisywano je na taśmach magnetycznych.
Komunikacja odbywała się poprzez
wydruki. Drukowaliśmy wręcz tony
papieru. Naszym pierwszym klientem
był Urząd Miasta Poznania, konkretnie
Komisja Planowania Gospodarczego,
a przedmiotem zlecenia były obliczenia statystyczne na większą skalę.
To fascynujące, że się takie rzeczy

pamięta. Jak wyglądał warsztat
programisty?
To rzeczywiście był warsztat. Składał się z odpowiednio pokratkowanej
kartki papieru, ołówka, w celach zapisu kodów programu źródłowego, konieczne były też nożyczki, służące do
przycinania taśmy perforowanej, oraz
ręczny perforator do robienia w tejże
taśmie dziurek. Jeśli operatorka, dziurkując nośnik wczytywania pamięci,
czyli taką tasiemkę, się pomyliła, to
trzeba było ją ręcznie skorygować –

wyciąć błędnie sperforowany kawałek, wkleić ten poprawny i ponownie
wczytać do komputera. Nieodłączne
były tzw. szablony do schematu blokowego, precyzujące kolejność poszczególnych rozkazów, ich odwołań
i pól, z jakich korzystały. Pamiętam dokładnie, byłem wtedy programistą, siedziałem w pokoju obok razem z dziewięcioma innymi kolegami po fachu.
Historia zatoczyła w moim przypadku koło, tutaj zaczynałem i tutaj będę
prawdopodobnie kończył moją przygodę z ZETO.
Oczywiście kodowało się w języku źródłowym Mińska-22, potem to
był asembler maszyny Odra. Te narzędzia długo nam służyły. Do momentu
pojawienia się laptopów programista
oddawał prace do przeniesienia na
nośnik maszynowy zespołowi perforatorek, które przenosiły dane z działu arkuszy do pamięci magnetycznej.
Najpierw były to tasiemki, potem karty perforowane, następnie urządzenia
nazwane z angielskiego „seecheck”, a
po nich wykorzystywaliśmy urządzenia firmy Mera z Warszawy do przenoszenia danych już na taśmy magnetyczne. Były wczytywane na tych
wielkich przewijaczach. Największą
barierą dla programisty było oczekiwanie na wprowadzenie programu
do maszyny, co dzisiaj wykonuje się
błyskawicznie.
Mam więc niebywałe szczęście, bo
spotkałam osobę, która jest bezpośrednim świadkiem początków informatyki.
W tym pięćdziesięcioleciu technologia tak przyspieszyła, że trudno
porównać ten początkowy efekt przetwarzania danych z dzisiejszymi komputerami. Potem był skok w kierunku
komputerów riadowskich na wzór IBM,
które produkowano w krajach RWPG.
Każdy kraj miał swoją specjalizację
w pewnych jednostkach pamięci, jak
i w urządzeniach zewnętrznych. My robiliśmy Riada 32, który całkiem przyzwoicie się sprawował, Rosjanie Riady

smartfon naszpikowany różnymi aplikacjami, które po uruchomieniu żądają dostępu do naszych danych osobowych, do zdjęć, maili, do innych
jednostek informacyjnych do celów
dla danej aplikacji niezbędnych, ale jeżeli przejmie je ktoś niepowołany, to
już informacje osobiste mogą zostać
wykorzystane na naszą niekorzyść. Na
tym tle pożywkę ma przestępczość,
która wykorzystuje zgromadzone wiadomości w celach zgoła innych niż
początkowe.
Na naszych zasobach komputerowych zbudowaliśmy chmurę prywatną i ta, z naszego punktu widzenia,
jest bezpieczna, dlatego że podlega ścisłym, kontrolowanym przez nas
procedurom, za które odpowiadamy.
Włamać się można wszędzie, pozostaje tylko kwestia zwracania uwagi na
możliwe zagrożenia i inwestowania
w narzędzia antywłamaniowe. Dochodzą co jakiś czas informacje o różnych
przeciekach z kont, jednak najsłabszym ogniwem tego całego łańcucha
jest człowiek, ponieważ on sam nieraz dopuszcza do niebezpiecznych sytuacji. Jakaś kopia bazy przewożona
w nieodpowiednich warunkach, niezabezpieczona hasłami nagle znajduje się na przysłowiowym śmietniku czy
w przedziale pociągu Intercity...
Natomiast przetwarzanie w chmurze ma tę zaletę, że użytkownik sam
dobiera sobie zasoby, z jakich chce korzystać, i to jest podstawowa różnica,
bo jeżeli ktoś utrzymuje dane prywatne, to wie, ile potrzebuje pamięci, jaka
szybkość go interesuje, i za to płaci.
Staracie się rozwijać i zagospodarowywać nowe branże, wspomnę choć
o produkcie dla służby zdrowia czy
dla sieci sklepów. Proszę opowiedzieć o tych i innych projektach.
Jako przedsiębiorstwo usługowe staramy się poszukiwać na rynku
takiej niszy, która by nam pozwoliła
zaistnieć w sposób unikalny, a jednocześnie świadczyć usługi autentycznie potrzebne dla odbiorców,
i trafiamy na różne tematy, m.in. doszliśmy do wniosku, że pewne funkcjonalności systemów obsługujących
sieci sklepowe da się uzupełnić o różne szczegółowe rozwiązania i tu staramy się poprzez współpracę z firmami znającymi tę branżę lepiej niż
my oprogramować nowe funkcje
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o większej mocy i pojemności pamięci,
a Bułgarzy dyski – takie krążki o średnicy fotela, dość wadliwe, dlatego jeden
z zespołów inżynierów dbał wyłącznie
o to, żeby te dyski się kręciły! Pojemność mierzono w kilobajtach, a nie jak
dzisiaj w terabajtach.
Pierwszy komputer z prawdziwego
zdarzenia – IBM, był też krokiem naprzód.
Komputery, na których pracowaliśmy, szczególnie Odra 1305 na licencji
ICL była już bardzo szybkim komputerem. Natomiast Riady były maszynami nie w pełni licencjonowanymi, „kopiowanymi” w sensie technologii, bez
oryginalnych systemów operacyjnych
od producenta ze Stanów Zjednoczonych, i w związku z tym były problemy
z kompatybilnością. Po dwudziestu
pięciu latach działalności kupowaliśmy
IBM w serii 360, co wynikało z faktu, że
mieliśmy dewizy, za które nabywało się
secondhandowe maszyny, bo na oryginalne nie było nas stać. Ale z biegiem
czasu i to się zmieniło.
W 2003 roku firma zdobyła pierwszy medal na targach, proszę pochwalić się innymi nagrodami...
Właściwie było to jedyne wyróżnienie za unikalność, związaną z systemem zarządzania gospodarką odpadami. Trudno dzisiaj świat zawojować
czymś nowatorskim. Natomiast otrzymaliśmy certyfikaty we wszystkich
kategoriach, które dotyczą informatyki –
przetwarzania i bezpieczeństwa
danych, usług wdrożeniowych. W wyróżnieniach Gazel Biznesu zajmowaliśmy miejsca w pierwszej dziesiątce.
W listopadzie przyznano nam Diamentową Statuetkę „Przedsiębiorstwa
Fair Play” jako ukoronowanie naszych
sukcesów i piętnastoletniej obecności
w tym programie. Staramy się utrzymywać wymagany poziom i być dobrze
identyfikowani na rynku.
Według Piotra Marczuka, dyrektora
ds. polityki korporacyjnej Microsoftu, chmury są na takim etapie rozwoju jak bankowość internetowa
dziesięć lat temu. Uważa on też, że
największą przeszkodą w rozwoju
są bariery prawne i mentalne użytkowników. Czy nasze dane są bezpieczne i czy my jesteśmy bezpieczni? Co z cyberprzestępczością?
Nasze obawy są słusznie. Weźmy
chociażby pierwszy lepszy z brzegu

i wprowadzić je na rynek. Ze służbą
zdrowia jest troszeczkę inna sprawa,
ponieważ rozwiązań nie brakuje, natomiast brakuje decyzji co do kierunków systemowych rozwiązań. Dzisiaj nie potrzebujemy „półkowników”,
czyli systemów, które leżą na półce,
ponieważ nie znalazły zastosowania!
(śmiech) Produkujemy również specjalistyczne, niepowtarzalne oprogramowanie jednostkowe pod wymogi
konkretnego użytkownika To też jest
nisza, którą trzeba wypełniać.
W maju uruchomiliście usługę z zakresu cloud computingu, czym jest
Snipcloud?
To znak towarowy produktu ZETO
Poznań. W tłumaczeniu „skrawek
chmury”. Nie rościmy sobie praw do
zagarniania całych chmur, wystarczy
nam kawałek i to oferujemy naszym
użytkownikom. To nowy produkt, który obecnie wchodzi na rynek i wymaga ciągłego rozwoju, a naszym zadaniem jest za tym nadążyć. Oczywiście,
bardziej wyrafinowane potrzeby mają
użytkownicy indywidualni niż zinstytucjonalizowani, poszukują nietypowych
rozwiązań. Oferujemy przygotowanie
infrastruktury, oprogramowania na
żądanie, dedykowanie platformy jako
usługi.
W jakim kierunku według Pana pójdzie branża informatyczna w Polsce
i na świecie?
Myślę, że będziemy podążać za
trendami światowymi, bo innej drogi
nie ma, a świat idzie w kierunku miniaturyzacji, mobilności, Internetu Rzeczy
i tym podobnych zjawisk, które jeszcze
bardziej staną się przedmiotami analiz,
zresztą samo zjawisko Big Data mówi
o tym, że po to się gromadzi dane, żeby
z nich wyciągać wnioski. Dobrze, jeśli
służą dobrym sprawom, gorzej, jeżeli
tylko celom merkantylnym.
Dla mnie Internet Rzeczy jest sprawą przerażającą. Wydaje się, że
to zmierza w kierunku absolutnego śledzenia. Zaczynamy zahaczać
o granice wolności...
To prawda, i pytanie: czy ktoś to powstrzyma. Zdaje się, że nie, bo u podłoża tych wszystkich wynalazków leżą
właśnie cele merkantylne. Nie oszukujmy się, korporacje światowe poszukują
nowych rynków, nowych wyzwań, kreowania nowych potrzeb i to nie zawsze
nam będzie służyło.
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Z Michałem Wieczorkiem, autorem i inicjatorem
programu „Solidny Partner”, rozmawia Mariola Zdancewicz
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„Solidny Partner” –
biznes z tradycjami
Znamy się już ponad dwadzieścia
lat, byłam przy narodzinach „Solidnego Partnera”...
Rzeczywiście, jedne z pierwszych artykułów o programie zamieszczała Pani w kierowanym
wówczas przez siebie czasopiśmie.
„Solidny Partner” był wtedy jedynym funkcjonującym w Polsce programem, popularyzującym etykę
w biznesie i certyfikującym rzetelne
firmy. Mieliśmy rok 1995, ludzie poszukiwali, jak to się wówczas określało, pierwszego miliona czy początkowego kapitału, i powiedzmy
szczerze – nie zawsze w uczciwy
bądź przejrzysty sposób. Zdarzało się, że trafiałem do prezesa dobrze prosperującej firmy, którego
zachęcałem do współpracy, a który w prywatnej rozmowie mówił mi:
„Wie Pan, jestem teraz w okresie rozruchu firmy, niech Pan do mnie wróci za parę lat z takim programem, to
porozmawiamy”.
To było przyczyną powstania
programu, którego inspiracją była
tradycja rzetelnego działania i pracy organicznej, zakorzeniona szczególnie w firmach rodzinnych i w rzemiośle, zwłaszcza
tutaj, w Wielkopolsce.
To zadziwiające i fascynujące, że dość
szybko znalazła się firma weryfikująca
te działania.
W prowadzonym przeze mnie wówczas Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Informacji Regionalnej, które obecnie
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funkcjonuje pod nazwą Centrum
Edukacji i Doradztwa Europejskiego, nie uzurpowaliśmy sobie prawa
do jakiejś nadrzędnej roli i namaszczania kogoś. Wskazywaliśmy na potrzebę takich działań, poszukiwaliśmy sojuszników i partnerów. Były
opracowane zasady oceny i system
wielostopniowej, kolegialnej weryfikacji przez niezależne gremia. Od
początku zwracaliśmy też uwagę
na to, czy firma działa wyłącznie dla
zysku, czy też robi jeszcze coś pozytywnego dla środowiska, w którym
funkcjonuje. Firma musi osiągać
zyski, aby nie upaść i się rozwijać,
ale czy należy na tym poprzestać?
Z drugiej strony nie można jednak
oczekiwać, aby przedsiębiorstwo
było fundacją społeczną, należy tu
zachować właściwe proporcje.
Posługiwaliśmy się wtedy określeniami: „rzetelna praca”, „etyka
w biznesie” i „działanie na rzecz dobra wspólnego”. Nie używało się
jeszcze wówczas terminu „odpowiedzialny biznes”. Został spopularyzowany dopiero kilka lat później, szczególnie po pojawieniu się w Polsce inicjatywy
ONZ „Global Compact” oraz Europejskiej
Kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), ogłoszonej przez Komisję Europejską. Nie weryfikowały one firm,
lecz opierały się na opracowanych przez
nie kodeksach etycznych i publikowaniu obszernych raportów. Włączyliśmy się
jednak od początku w upowszechnianie

informacji o tych inicjatywach. Zorganizowaliśmy między innymi ogólnopolskie spotkanie Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny
Partner” w World Trade Center w Poznaniu 13 czerwca 2001 roku. Było to spotkanie inaugurujące w Wielkopolsce działania
obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, a wydarzeniem ogólnopolskim była uroczystość
w siedzibie NBP w Warszawie 17 grudnia
2001 roku, związana z objęciem patronatu honorowego nad programem „Solidny
Partner” przez prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce, połączona z wręczeniem certyfikatów laureatom programu.
Gdy startował Pan z programem „Solidny Partner”, drzwi kapitalizmu nagle
otwarły się dla wszystkich, również dla
nieuczciwych. Jedne firmy wyrosły, niektóre poupadały, ale sytuacja po kolejnych kryzysach, dotycząca relatywnych
czy wirtualnych pieniędzy, powoduje,
że właściwie znów jesteśmy w tym samym punkcie, czyli ciągle poszukujemy
uczciwych biznesmenów, firm, które
chcą się dorobić w uczciwy sposób i nie
chcą robić tego samotnie, tylko uczestnicząc w różnych projektach, również
kulturalnych czy innych.
To materia, w której zasadniczą kwestią są wartości. W 2001 roku, gdy włączyliśmy się w działania wspierające międzynarodowe inicjatywy promujące społeczną
odpowiedzialność biznesu (CSR), dominowało przekonanie o bardzo znaczącej roli
i skuteczności samoregulacji w praktyce

Solidny Part
firm, opartych na dobrowolnie tworzonych kodeksach etycznych. Wydarzenia
minionej dekady, związane w szczególności z kryzysem finansowym, zweryfikowały negatywnie to przekonanie. Okazało
się bowiem, że wiele firm,
w szczególności korporacji szczycących się swoimi
kodeksami etycznymi, wypracowało również skuteczne metody ich praktycznego obchodzenia, co
stało się przyczyną znaczącego rozregulowania
rynku i głębokiego „kryzysu zaufania”. Chciałbym tu
przypomnieć wyniki Europejskiego Badania Nadużyć Gospodarczych 2009,
przeprowadzonego przez
Ernest & Young w firmach
z 22 krajów Europy, w tym
w Polsce. Pokazało ono, że
spowolnienie gospodarcze
wywołane kryzysem zdecydowanie negatywnie wpływa na etykę biznesu. W alarmującym stopniu wzrosła akceptacja dla
nieuczciwych praktyk – prawie połowa
pracowników firm badanych w Polsce byłaby skłonna tolerować nieetyczne działania biznesowe, aby poprawić kondycję
przedsiębiorstwa. Jednocześnie ankietowani domagali się bardziej efektywnych
zewnętrznych działań nadzorczych, także
przy pomocy regulatorów, ponieważ nie
ufali zarządom i radom nadzorczym swoich firm w tym zakresie.
Dyskutowaliśmy z wieloma zarządami
firm na ten temat. W odpowiedzi słyszeliśmy najczęściej, że zarząd jest rozliczany
przez właścicieli, związki zawodowe i pracowników przede wszystkim z wyniku finansowego, co pozwala zapewnić konkurencyjność firmy, stabilność zatrudnienia
i godziwe płace. Jeśli zaś chodzi o nieuczciwe praktyki, to są one najczęściej wymuszane znaczącym rozregulowaniem rynku
i nasilającymi się praktykami nieuczciwej konkurencji. Pytano nas, jak w takich

warunkach, przy braku skutecznych regulacji i mało
efektywnych działaniach
organów nadzoru, rzetelnie działająca firma ma być
konkurencyjna?
Nadal jest wiele do zrobienia w tym zakresie. Najnowsze badania potwierdzają, że brak zaufania
stanowi istotną barierę zarówno w biznesie, jak i dla
bardziej efektywnych, niż
dotąd, form współpracy
pomiędzy biznesem, nauką
i administracją, co jest szczególnie ważne
dla właściwego wykorzystania środków
unijnych i innych w perspektywie do 2020
roku i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu
roli innowacji, będących jednym z prioryte-

ponieważ filozofia, kultura Wschodu zawsze mnie fascynowała i była istotnym
źródłem inspiracji, szczególnie w latach
70. i 80. podczas moich studiów teatrologicznych, a następnie kulturoznawczych
na UAM w Poznaniu. W okresie 1985-88
zorganizowałem nawet i prowadziłem kilka wypraw trampingowych o charakterze
kulturoznawczym przez Syberię, Mongolię,
Chiny, Tybet, z przejściem przez Himalaje
do Nepalu i Indii. Był to jednocześnie wówczas jedyny sposób, aby otrzymać zgodę
na taki wyjazd i paszport. Dopiero później
postanowiłem zostać przedsiębiorcą.
Jeśli chodzi o konfucjańską świeczkę,
to światłem przewodnim jest te dwadzieścia lat doświadczeń i grupa firm, które prawie od początku nam towarzyszą, choćby
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza od
1997 roku. Doceniły nas i wspierają od 1999
roku Międzynarodowe Targi
Poznańskie i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, a także wiele innych znaczących instytucji,
organizacji, firm i osób, m.in.
były przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof.
Jerzy Buzek. W dotychczas
zrealizowanych wersjach
programu przyznaliśmy ponad 1100 certyfikatów laureatom z całego kraju. Podczas uroczystości otwarcia
tegorocznych targów POL-ECO-SYSTEM, w trakcie
ceremonii wręczania specjalnych jubileuszowych dyplomów programu „Solidny
tów długookresowej strategii rozwoju kraju, Partner”, otrzymałem Odznakę Honorową
w zwiększaniu konkurencyjności polskiej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolgospodarki. Niestety, wielu ekonomistów skiego”, przyznaną mi przez Urząd Marszałtwierdzi, że mamy w tej chwili stan „perma- kowski. Traktuję to wyróżnienie zarówno
nentnego kryzysu” i poruszamy się w cyklu jako wyraz uznania dla mojej dotychczasood chwilowego uspokojenia do kolejnego wej pracy i zachętę do dalszych działań, jak
załamania, wywoływanego na przykład i podkreślenie znaczenia wartości, z któryprzez spowolnienie w Chinach lub przez mi związana jest idea programu.
fot. MTP, Stanisław Wojcieszak
różne inne przyczyny. Wskazuje to na potrzebę zdecydowanych
działań w zakresie stabilizacji rynku zarówno
w wymiarze krajowym,
jak i międzynarodowym.
Nawiążę do stwierdzenia Konfucjusza, który
mówi, że zamiast płakać nad tym, że wszystko jest źle, należy zapalić maleńką świeczkę
i przestać przeklinać, że
jest ciemność. Co u Państwa jest tą świeczką?
Cieszę się, że przywołała Pani tę myśl,
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Oxygenusy, Amadeus
i soliści...

z y g

z a k i e m

Przyszłość unii
energetycznej

W ostatnim numerze zapraszaliśmy na koncert charytatywny organizowany w Auli
UAM w Poznaniu przez Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, panią Elżbietę Smorawińską oraz Orkiestrę Kameralną
„Amadeus”. Jesteśmy już po... a z jakimi wrażeniami?
Była to przepiękna uroczystość, wyjątkowa nie tylko ze względów muzycznych,
ale o tym później. Pełna wirtuozerii i technicznej maestrii. Orkiestrę „Amadeus” poprowadziła córka Agnieszki Duczmal
– Anna Duczmal-Mróz. Obok słynnych
„Obrazków z wystawy” Modesta Musorgskiego zabrzmiał między innymi utwór,
który swoją premierę miał zaledwie rok
temu – „Arioso e furioso”, czyli koncert
na gitarę, orkiestrę smyczkową i perkusję Mikołaja Góreckiego – syna wielkiego
polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. Prawykonania dokonał
wirtuoz gitary Łukasz Kuropaczewski. Na
scenie pojawił się również skrzypek Bartłomiej Nizioł, zwycięzca pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w 1991 roku, dwukrotnie nagrodzony Fryderykiem, obecnie koncertmistrz
opery w Zurychu. Regularnie występuje z orkiestrami polskimi i zagranicznymi, by
wymienić Berlińską Radiową Orkiestrę Symfoniczną, NDR w Hanowerze, Radio France
w Paryżu, London Symphony, czy właśnie Tonhalle w Zurychu. Z Orkiestrą Kameralną
Polskiego Radia „Amadeus” artysta zaprezentował publiczności porywający „Koncert
skrzypcowy d-moll” Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, a z Łukaszem Kuropaczewskim wykonali płonący żarem argentyńskiego tanga „Double concerto” Astora Piazzolli.
Emocje sięgnęły zenitu! Zmysłowa gra solistów i orkiestry wyzwoliła owacje na stojąco!
Na bis usłyszeliśmy doskonale zagrane fragmenty z „Tańców rumuńskich” Béli Bartóka.
Podczas wieczoru wręczono statuetki Oxygenusa Wojciechowi Siudmakowi, Andrzejowi Sewerynowi i Krzesimirowi Dębskiemu, ponadto stowarzyszenie przekazało
dwa mobilne koncentratory tlenu na rzecz Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii
Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzięki takim urządzeniom
dzieci chore na mukowiscydozę mogą
się swobodnie poruszać.
Warto dodać, że Stowarzyszenie
im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego prowadzi szeroką działalność na
polu naukowym, charytatywnym i kulturalnym. Obyśmy byli częściej świadkami takich akcji z niezapomnianą
oprawą muzyczną.
red.
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Komisja Europejska przedstawiła raport dotyczący unii energetycznej oraz
szczegółowy harmonogram jej wprowadzania. Rok 2016 ma być rokiem działania.
Przedstawiony raport na temat postępów
we wprowadzaniu unii energetycznej pokazuje, że Komisja Europejska jest zadowolona z tempa prac nad tym projektem.
Wiceprzewodniczący KE do spraw unii
energetycznej Maroš Šefčovič stwierdził,
że dziewięć miesięcy po rozpoczęciu tego
projektu jesteśmy na dobrej drodze do realizacji unii energetycznej.
Ale Šefčovič ma jednak zadania dla
państw członkowskich i instytucji unijnych. Chciałby, by były one zrealizowane
w przyszłym roku. Wylicza, że, po pierwsze, UE powinna nadal odgrywać wiodącą rolę w procesie przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną. Po drugie,
proces ten powinien odbywać się zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej
i być ukierunkowany na potrzeby odbiorców energii. I po trzecie, wyzwania
geopolityczne, przed którymi stanęliśmy w tym roku, nie znikną, jak stwierdził. Wyzwania geopolityczne oznaczają
uzależnienie energetyczne Unii Europejskiej od dostaw surowców z państw,
które nie zawsze są przyjazne wobec
Unii Europejskiej, a przynajmniej części
z państw członkowskich, jak na przykład
Rosja. Unia Europejska wspiera jednak
kilka projektów, które mają zmniejszyć
to uzależnienie.
Przyjęto również listę kluczowych dla
unii energetycznej projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa połączeń
energetycznych między poszczególnymi krajami członkowskimi, by państwa
unijne mogły się nawzajem wspierać
i współdzielić zasoby w przypadku ich
niedoborów. Na projekty na liście KE będzie można w szybciej i łatwiej uzyskać
niezbędne pozwolenia na budowę, oceny środowiskowe, granty i inne wsparcie
z Unii Europejskiej.
Jeśli chodzi o gospodarkę niskoemisyjną, Šefčovič podkreślił znaczenie konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu.
Ustalenia na niej zawarte określą światową politykę w walce ze zmianami klimatu
i ich skutkami na najbliższe lata, więc wiceprzewodniczący ma nadzieję, że państwa Unii Europejskiej będą optowały za
ambitnymi celami.
O-MAZ

Nie mieliśmy
konsumpcyjnego
podejścia
do życia
Przytaczamy ciekawą rozmowę córki,
zaczynającej pracę zawodową, z ojcem
Robertem Andre, laureatem specjalnego
dyplomu programu „Solidny Partner” z okazji
20-lecia programu, o tym jak osiągnąć sukces.
Jak powstał pomysł, żeby firma nazywała się dostępu do surowców, maszyn i braku doświad,,ANDRE ABRASIVE ARTICLES”, przecież to nie czenia, czym dysponowały wówczas wszystkie firbrzmi całkiem po polsku?
my zachodnie. Muszę podkreślić, że ważną rzeczą
Na początku, w 1987 roku, a więc jeszcze było, iż nie mieliśmy konsumpcyjnego podejścia
w czasach słusznie minionych, firma, będąc wtedy do życia, za to mieliśmy cierpliwość w pokonywaspółką cywilną i jednocześnie zakładem rzemieśl- niu trudności. Miałem to szczęście, że mimo nieniczym (innej formy nie było), zgodnie z obowią- wielkiej zdolności kredytowej udało mi się przezującymi wtedy wytycznymi nazywała się ,,Zakład konać dwa banki do udzielenia kredytów – na
Wytwarzania Materiałów Ściernych”, który świad- początku był to Bank Spółdzielczy w Kole, a poczył usługi na rzecz Spółdzielni Rzemieślniczej Wie- tem, przy budowie pierwszej większej hali produklobranżowej w Kole. W roku 1990, kiedy rozpoczą- cyjnej – Polski Bank Inwestycyjny w Koninie. Dalej
łem samodzielną działalność, a w naszym kraju wszystko działo się według strategii „krok po krorozpoczął się okres transformacji ustrojowej, po- ku”, aż do momentu, w którym się teraz znajdujestanowiłem nadać firmie nazwę, która obowiązuje my. Patrząc z perspektywy czasu, nigdy bym nie
do dnia dzisiejszego. Z jednej strony chodziło mi przypuszczał, że z poziomu tego przysłowiowego
o powiązanie nazwy firmy z naszym nazwiskiem, „garażu’’ zbudujemy firmę z nowymi, nowoczesnya z drugiej strony o zawarcie w nazwie profilu dzia- mi maszynami, własnymi innowacyjnymi technołalności firmy w języku angielskim – co miało i ma logiami i skonsolidowaną, już dwustuosoułatwiać komunikowanie się w sprawach impor- bową, załogą.
tu, eksportu i prezentacji profilu firmy za granicą. Statystyki mówią, że wsparcie polskich
Z czasem przyjęła się po prostu nazwa ,,ANDRE”, firm przez kupowanie polskich produkczyli taka jak nasze nazwisko, niewątpliwie francu- tów stało się ,,trendy”. Z czego to wynika?
skiego pochodzenia, ale to historia sięgająca wielu
Myślę, że nasze społeczeństwo dojrzapokoleń wstecz.
ło do tego, że należy popierać rodzime wyCo przesądziło o tym, że mając pewną, pań- roby, tak jak to czyni wiele krajów zachodstwową posadę, zaryzykowałeś założenie wła- nich. Skończył się chyba czas, gdy wielu
snej firmy, oraz jak to się stało, że z ,,garażowej” polskich producentów pisało na swoich
wyrosła na dużą polską firmę w branży produ- wyrobach ,,Made in UE”, wstydząc się ich
kującej narzędzia ścierne?
polskiego pochodzenia. Marka ANDRE,
Trzeba zacząć od tego, że zawsze chciałem coś mimo obcojęzycznego brzmienia, zawsze
robić na własną rękę. Wtedy czułem, że robię coś była w stu procentach polska i z dumą mopożytecznego, co przyniesie mi z czasem niezależ- żemy pisać ,,Made in Poland”. Tak na marność zawodową i materialną. Ważny był pomysł ginesie, wielu klientów przekonało się, że
i wiara w to, że we dwójkę (z moim byłym wspól- nie tylko cena zakupu jest ważna, ale równikiem) i pomocą kolegi, który wcześniej rozpoczął nież serwis i obsługa logistyczna tu, w Pol,,rzemieślniczą” produkcję ściernic do poligrafii, uda sce, czego nie mogą zaoferować firmy
się wyprodukować dobre segmenty ścierne dla z drugiego końca świata. Powiem jeszcze,
przemysłu zbrojeniowego, którymi niespecjalnie że będąc konsumentami wielu surowców,
była zainteresowana w tamtym czasie państwo- materiałów i usług, również preferujemy
wa fabryka ,,Korund”, w której wtedy pracowałem. polskie marki, a w szczególności z naszej WielkoIntuicja podpowiadała, że jeśli zainwestuję każdą polski, oczywiście jeśli są w stanie sprostać wysozarobioną złotówkę, to nie zginę, mimo trudnego kim wymaganiom, a często są w stanie.
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Spotkanie inicjujące utworzenie klastra rzecznego

Najnowszym wydarzeniem, w którym
brał Pan udział, było podpisanie listu
intencyjnego w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia klastra rzecznego w województwie wielkopolskim.
Proszę opowiedzieć o idei i planach
związanych z tymi działaniami.
Warta ociera się o gminę Komorniki w osadzie Kątnik. Jest to bardzo urokliwe miejsce, w którym dzisiaj można
jedynie przysiąść na trawie. Liczę, że
możemy tu stworzyć niewielkie, ale ciekawe miejsce do wypoczynku, parking dla rowerów, a także zbudować przystań dla kajaków i małych łodzi, a więc – jeśli się uda
– powstanie mini marina, która będzie służyła rekreacji naszych mieszkańców oraz
turystom kajakowym i rowerowym.
Mówił Pan, że sen z powiek spędza Panu
brak pieniędzy na budowę wiaduktu na
Junikowie, nad przejazdem kolejowym
linii Poznań-Zbąszynek, który zamykany jest nawet dziewięćdziesiąt razy na
dobę... Czy jest jakaś nadzieja na zdobycie funduszy?
Podobno Poznań umieścił w swoim
WPF-ie, czyli Wieloletniej Prognozie Finan-

Dominuje
oświata

niepełnosprawnych. Projekt był szeroko
konsultowany z rodzicami uczniów i z nauczycielami. Mam więc nadzieję, że po
zakończeniu realizacji efekt będzie pozytywny i dzieci oraz nauczyciele będą się
dobrze czuli w nowej szkole. Trzeba jednak
zauważyć, że same pomieszczenia, choćby

Z Janem Brodą, wójtem gminy
Komorniki, rozmawia Merkuriusz
najpiękniejsze, nie zastąpią przyjaznej atmosfery, którą będą tworzyć zarówno dyrekcja z gronem nauczycielskim, jak i rodzice i uczniowie. Szkoła będzie miała salę
gimnastyczną, bibliotekę multimedialną,
stołówkę, świetlicę, pomieszczenia dla
specjalistów oraz pracownie przedmiotowe. W sumie będzie to około 140 pomieszczeń – w tym 23
sale lekcyjne
i pracownie. Powierzchnia użytkowa budynku
to prawie 6300
m 2 , a koszt to
ponad 21 mln

ulicy Sadowej w Komornikach oraz przebudowa wspólnie z powiatem poznańskim ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. To
zadanie wykonamy z powiatem w ramach
Rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek.
Na nordic walking po Wielkopolskim
Parku Narodowym zaprasza Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kiedy odbywa się ta akcja?
Na wytyczonej trasie biegowo-spacerowej ruch odbywa się w różnych
formach, zorganizowanych lub spontanicznych. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych w drugą
niedzielę miesiąca na rajd nordic walking
po Wielkopolskim Parku Narodowym.
Muszę się pochwalić, że kolejny raz zostaliśmy wyróżnieni tytułem „Sportowej

Kompleks sportowy w Plewiskach
złotych. Jest
to, jak widać,
poważny wysiłek finansowy gminy,
który opłaciWizualizacja nowego kompleksu szkolnego w Plewiskach
my aż z trzech
budżetów.
sowej, fundusze na projekt wiaduktów. To A’ propos budżetu, jakie są perspektyoptymistyczna wiadomość, której spełnie- wy na rok 2016?
W projekcie przyszłego budżetu po
nie jest warunkiem dalszych kroków. Oczywiście na razie nie mamy żadnej gwaran- raz pierwszy przekraczamy kwotę 100
cji, że znajdą się środki na realizację tego mln w dochodach i wydatkach. Niestety,
zadania, gdyż w strategii Zintegrowanych na inwestycje przewidzieliśmy tylko 24,5
Inwestycji Terytorialnych budowa wiaduk- mln, ponieważ najwyższymi wydatkami
tów umieszczona została na liście rezerwo- będą te na oświatę i wychowanie. W roku
przyszłym będzie to kwota 54 mln – czyli
wej, ale nadzieja znów jest…
Wkrótce powstanie nowa szkoła w Ple- ponad połowa budżetu. W wydatkach inwiskach... Proszę opowiedzieć o tej westycyjnych również dominuje oświata,
gdyż w przyszłym roku kończymy rozbu„szkole bez barier”.
Nowa szkoła podstawowa w Plewi- dowę szkoły podstawowej w Komornikach,
skach jest obecnie w budowie. Dzisiaj nikt a szkoła w Plewiskach będzie w samym
nie buduje obiektów użyteczności pu- środku realizacji. Największe inwestycje
blicznej bez przystosowania ich dla osób drogowe to dokończenie przebudowy
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Gminy 2015” za inwestycje w nowoczesną
bazę sportową i rekreacyjną oraz realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji.
15 października uroczyście otworzyliśmy
kompleks sportowy przy szkole podstawowej w Plewiskach. W jego skład wchodzi boisko sportowe z masztami oświetleniowymi, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia
z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz siłownia zewnętrzna oddane do
użytkowania na początku września. Baza
obiektów sportowych i rekreacyjnych stale sie powiększa. Dziś GOSiR zarządza 15
obiektami, inwestujemy też w te zlokalizowane przy szkołach. Zależy nam na stworzeniu warunków do spędzania aktywnie
wolnego czasu mieszkańcom w każdym
wieku.
Jako Sportowa Gmina angażujemy się
w lokalne przedsięwzięcia sportowe - biegi przełajowe po Wielkopolskim Parku Narodowym. A w przyszłym roku Komorniki
będą gospodarzem Mistrzostw Polski młodzików w zapasach w stylu wolnym.

chitekta, realizatora Szybkiego Tramwaju
w Poznaniu, profesora Norberta Skupniewicza – artystę malarza, oraz profesora
Włodzimierza Fiszera – byłego rektora poznańskiej Akademii Rolniczej.
Salę Lubrańskiego wypełnili licznie przedstawiciele elity wielkopolskiej,
a wśród nich między innymi rektorzy
wyższych uczelni, naukowcy, laureaci
z lat ubiegłych, posłowie na Sejm, europarlamentarzyści, przedstawiciele władz
wojewódzkich i miasta Poznania. Gospodarzami byli oczywiście: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr
Marian Król, inicjator ustanowienia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita i depozytariusz błogosławieństwa Jana Pawła II dla tej nagrody, jakie otrzymał w roku
2001 w Watykanie od Papieża Polaka, oraz
przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita
2015 profesor Józef Orczyk. Honorowym

Nagrodzeni

24 października w historycznej Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się doroczna, XV już edycja Honorowej Nagrody Złotego Hipolita.
Dotychczas statuetki otrzymało sto dwanaście osobistości, które jednocześnie uzyskały miano Wybitnej Osobowości Pracy
Organicznej. Tym razem Kapituła wyróżniła marszałka Sejmu RP w latach 1995-1997
Józefa Zycha, księdza arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego, profesor Marię Siemionow – sławną panią chirurg i transplantolog pracującą w USA, profesora Franciszka Ziejkę – byłego rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Zygmunta Nowaka – ar-

ziemniaczaną Superior, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Gorvita” za żel z kasztanowcem, miłorzębem i babką
lancetowatą, Piekarnia Wielkopolska za rogale marcińskie, Ludowy
Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
za „Kredyt gotówkowy na każdą
okazję”, MindsEeater sp. z o.o. za
nowatorskie projekty internetowe.
Certyfikat przypadł też Bibliotece
Publicznej Miasta Gniezna za upowszechnianie czytelnictwa „od bobasa do dryblasa”.
Statuetkę Hipolita wraz z certyfikatem „Najlepsze w Polsce” otrzyGościem uroczystości była pramali: Przedsiębiorstwo Budowlawnuczka Hipolita Cegielskiego Zono-Usługowe „Budopol-Poznań” sp.
fia Cegielska-Doerffer.
z o.o. za profesjonalne usługi w zaNieco później, 19 listopada,
kresie budownictwa szpitalnego,
również w tym samym uroczystym
uczelnianego i mieszkaniowego na
miejscu pod obrazem Matejki, zerzecz instytucji oraz społeczności
brali się wyróżnieni certyfikatem
Poznania i Wielkopolski w 60-lecie
„The best in Poland”. Przyznawane
działalności, Kapela „Zza Winkla” za
przez Towarzystwo im. Hipolita Cekultywowanie gwary poznańskiej
gielskiego Godło „Najlepsze w Poli promowanie Wielkopolski w piosce” jest znakiem jakości usankcjosenkach na terenie Polski i Europy
nowanym przez Unię Europejską
w 35-lecie działalności artystycznej.
i przez Komisję Europejską.
„Laurus Aureus” – Złoty Laur HiNagrodzeni to, jednym tchem
polita otrzymała firma Promag s.a.
szefowie firm: Kreisel Technika Buza meble metalowe. Podczas uroczystości przyznano także inne wyróżnienia Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego. Srebrne Medale „Labor Omnia Vincit” za szczególne
zasługi w krzewieniu etosu pracy
organicznej, działalności charytatywnej, wyznaczaniu kierunków
rozwoju w swojej branży
przyjęły takie osobistości jak: Jerzy Stankowski –
prezes Wojewódzkiego
O S ą d u Ad m i WO K I E G
T
nistracyjneS
S
Y IEL
RZ
go w Poznaniu,
WAA CEG
O
T IT
dowlana sp. z o.o. za linię klejów do
Mariusz Paplaczyk – preOL
HIP
.
M
płytek Expert, Aflofarm Farmacja Pol- I
zes Zarządu Głównego Zrzeszeska sp. z o.o. za markę Rutinacea, Pronia Prawników Polskich, major Michael
dig Tech za mierniki grubości lakieru, Re- A. Schwarz – adwokat z USA. Medalami
hasol Clinic Medyczno-Rehabilitacyjna sp. Młodego Pozytywisty zostały wyróżnioz o.o. za najwyższej jakości usługi medycz- ne: artystka Natalia Sabina Rozmus, a takne z zakresu rehabilitacji, Granex sp. z o.o. że dziennikarka Wioletta Gryczka i piosenza wafle ryżowe, naturalne, z pestkami dyni, karka Anna Hetmańska.
z orkiszem, ze słonecznikiem, z sezamem,
Najważniejszym jednak bohaterem
Zakład Budowlany „Siemaszko” za usługi
wieczoru był profesor Witold Szyfter, kiedeweloperskie, Przedsiębiorstwo Produk- rownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii
cji Lodów „Koral” za lody świderki, Średz- Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ka Spółdzielnia Mleczarska „JANA” za linię
który otrzymał godność Lidera Pracy Ortwarogów solankowych, Fuhrmann s.a. za
ganicznej wraz ze statuetką Honorowego
Połczyńskie Piwo z Uzdrowiska, Zakład Pro- Hipolita. Całe życie spędziłem na Wildzie
dukcyjno-Handlowy „Mark” za sękacz ma- i wielki wpływ na mnie miały Zakłady Hipozurski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han- lita Cegielskiego – mówił nagrodzony. Przedlowe „Aks” za wkładki do obuwia, Paso
jąłem tradycje pracy organicznej. Nie ma nic
Polska sp. z o.o. za tornistry i plecaki szkol- cenniejszego niż realizowanie się w pracy.
ne, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniared.
czanego „Trzemeszno” sp. z o.o. za skrobię
fot. Ryszard Galowski
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Nieco historii
Koniec lat 90. ubiegłego stulecia to
okres szczególnego zainteresowania
problemami szeroko rozumianej ochrony środowiska. W 1987 roku tzw. Komisja Brundtlanda opublikowała raport „Nasza
wspólna przyszłość”, dotyczący przede wszystkim politycznej koncepcji zrównoważonego
rozwoju. Następstwem
tego dokumentu była
debata, podjęta w różnych częściach naszego globu, na temat tego,
w jaki sposób praktycznie podejść do gospodarowania dobrami naszej
cywilizacji.
W tym samym czasie w Kanadzie nasilał
się konflikt wokół sposobu wykorzystania zasobów naturalnych Ameryki Północnej. Warto wspomnieć, że w historii Kanady był to czas
dojrzewania demokracji parlamentarnej, a poprzez uchwalenie konstytucji
w 1982 roku zerwano ostatnie więzi
zależności od parlamentu brytyjskiego.
W 1989 roku Fred Pollet, reprezentant
kanadyjskiego leśnictwa, wpadł na genialny pomysł. Zaproponował, aby do
tej trudnej dyskusji zaprosić wszystkich
zainteresowanych. Aby przy wspólnym
stole usiedli przedstawiciele leśnictwa,
organizacji ekologicznych, władz i ludności lokalnej oraz rdzennej, by zastanowić się, w jaki sposób transponować
dotychczasowy model zarządzania do
proponowanej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Tak zaczęła się historia lasów modelowych. W dziesięciu różnych
miejscach Ameryki Północnej powstały
formacje, składające się z przedstawicieli różnych instytucji i środowisk na
rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Szybko okazało się, że pomysł Freda Polleta
był trafny i przynosił wymierne efekty
w postaci sprawnego zarządzania obszarami leśnymi w sposób akceptowalny przez społeczeństwo. Rzeczywiście,
działając wspólnie, osiągano daleko
idące porozumienie.
W 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro premier Kanady, po
kilku latach doświadczeń z lasami modelowymi, zaprosił inne kraje do wykorzystania tej koncepcji przy podejmowaniu wyzwań w zarządzaniu zasobami

Las Modelowy
– od idei do
praktycznych
rezultatów
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Jarosław Bator,
Przemysław Majewski

środowiska zgodnie z ramami zrównoważonego rozwoju.
Pierwotnie las modelowy miał być
poligonem doświadczalnym do sprawdzenia metod zarządzania dużymi obszarami leśnymi. Z upływem czasu
przerodził się w platformę współpracy
i dialogu do osiągnięcia wyznaczonego
celu, jakim jest zarządzanie krajobrazem
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich
interesariuszy. Można by stwierdzić, że
bardziej trafnym byłoby używanie pojęcia „krajobraz modelowy”, ale z uwagi na
dość silne zakorzenienie „lasu modelowego” na poziomie międzynarodowym,

taka zmiana nazewnictwa mogłaby być
trudna do zrealizowania. Tym bardziej
że ów model tworzono i testowano właśnie w odniesieniu do konfliktów związanych z lasem.

Czym więc jest las modelowy...
Las modelowy nie jest lasem o „idealnych” cechach drzew go tworzących
lub „idealnej” budowie pod względem
warstw, gatunków oraz kompozycji
itd. Jest natomiast szczególnym modelem zarządzania lasem albo krajobrazem, w którym obiektem zainteresowania są oczywiście zasoby naturalne,
ale ponadto cała społeczność lokalna,

Z Jarosławem Batorem, koordynatorem Lasu
Modelowego w Obornikach, rozmawia Maja Netter
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z uwzględnieniem jej oczekiwań i konkretnych uwarunkowań ekonomicznych.
Las modelowy formowany jest, by sprostać miejscowym konfliktom interesów
albo niezrównoważonym praktykom użytkowania terenu. Działa w oparciu o konkretny plan, który nie jest zbiorem indywidualnych inicjatyw, ale jest zintegrowanym
wspólnym zestawem zadań na rzecz właściwego rozwoju określonego obszaru.
Można stwierdzić, że istotę funkcjonowania lasu modelowego stanowi udział społeczeństwa w procesie zarządzania, decydujący o sile i możliwościach decyzyjnych
społeczności lokalnych.
Każdy las modelowy jest inny. Niemniej jednak jest kilka cech wspólnych,
które stanowią pewne filary. Każdy ma
określone granice przestrzenne i stanowi
pewien krajobraz – obszar reprezentujący
szerokie spectrum wartości, w tym przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych,
kulturowych. Opiera się na dobrowolnym
partnerstwie, a do wspólnej dyskusji zaprasza się reprezentantów wszystkich zainteresowanych stron. Dialog jest narzędziem
do wspólnego planowania i zarządzania
określonym obszarem. Partnerzy i ich działania nie naruszają prawa własności i niezależności lokalnych władz samorządowych.
Projekt zakłada, że wszyscy są głęboko
zainteresowani dążeniem do osiągnięcia
takiego poziomu cywilizacyjnego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą
być zaspokojone bez umniejszania szans
w przyszłości. Las modelowy to kompilacja wspólnego celu, otwartej komunikacji
i wzajemnego zaufania.
Każdy las modelowy posiada też strategiczny plan działania, który pozwala dzielić
określone zadania pomiędzy uczestników,
zgodnie z ich kompetencjami. Promuje też
wspólną pracę zainteresowanych stron,
ułatwia badania i wdrożenia innowacyjnych idei, procesów, podejść i technologii
w zrównoważonym użytkowaniu zasobów
naturalnych. Nabyte doświadczenia stanowią istotne wsparcie w postaci wiedzy i informacji dla społeczności lokalnych oraz
dla zarządzających. Aktywnie uczestniczy
w wymianie doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Pomysł zarządzania obszarami leśnymi, zgodnie z formułą lasu modelowego, wykorzystano w wielu krajach świata.
W ten sposób rozwinęła się Międzynarodowa Sieć Lasów Modelowych (International
Model Forest Network – skrót IMFN), która
obejmuje ponad sto milionów hektarów lasów, ponad siedemdziesiąt różnych krajobrazów w trzydziestu krajach świata. Dziś
IMFN stanowi globalną wspólnotę praktyków zarządzania obszarami leśnymi. Dobre
rozwiązania są przenoszone w inne miejsca, gdyż, jak się okazuje, większość problemów związanych z użytkowaniem zasobów naturalnych ma takie same podłoże
i podobne są metody ich rozwiązywania.

Las Modelowy w Obornikach, tożsamy
z granicami administracyjnymi Nadleśnictwa Oborniki, położony jest w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w bliskim sąsiedztwie około
900-tysięcznej aglomeracji poznańskiej. Całkowita powierzchnia wynosi 60 tysięcy hektarów. Około 30 procent obszaru pokrywają
lasy, rosnące na ubogich piaszczystych glebach. Pozostały teren
to grunty gmin miejskich i dobrze zagospodarowanych rolniczo gmin wiejskich.
Cały obszar należy zaliczyć pod względem
morfologicznym do
terenów urozmaiconych. Ukształtowanie
terenu, rzeźba, gleby,
wody oraz krajobraz
są pochodzenia polodowcowego. Zasoby wód powierzchniowych stanowią rzeki
– Warta, Wełna, Flinta, Sama, Samica, Kończak oraz dwa jeziora – Pamiątkowskie i Sycyńskie. Ponadto ważne funkcje retencyjne
pełnią naturalne i sztuczne zbiorniki wodne,
wybudowane przez Lasy Państwowe i właścicieli prywatnych. Poza zbiorowiskami leśnymi szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach
rzek, przede wszystkim Warty, objęte różnymi formami ochrony przyrody. Dominujące
lasy iglaste stanowią fragment jednego z największych w Polsce zwartych kompleksów
leśnych – Puszczy Noteckiej.
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Oczywiście nie uzdrowimy w pełni otaczającego nas świata, ale z całą pewnością
możemy zrobić coś dla społeczeństwa i na
rzecz środowiska.
Jakie czynniki zadecydowały o tym,
że to w powiecie obornickim powstał
pierwszy w kraju Las Modelowy?
Od wielu lat oborniccy leśnicy przyglądali się temu, jak koncepcja lasów modelowych funkcjonuje w innych rejonach
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15 września 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki podpisano deklarację
w sprawie utworzenia Lasu Modelowego w Obornikach
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6 listopada w Ottawie włączono Las Mo- aktywnie uczestniczyć w życiu danego redelowy w Obornikach do Międzynaro- gionu. Chcą współdecydować. W przypaddowej Sieci Lasów Modelowych (IMFN ku lasów modelowych to współdecydowa– International Model Forest Network). nie dotyczy właśnie zasobów naturalnych
Jesteście Państwo pierwszym w Polsce – jednego z największych skarbów, jaki
mamy wokół nas. Jako przykład wybralitak wyróżnionym nadleśnictwem...
Wniosek z prośbą o przyjęcie złożyli- śmy Nadleśnictwo Oborniki, ze szczególśmy do sekretariatu Międzynarodowej Sieci nym uwzględnieniem doliny rzeki Wełny
Lasów Modelowych na początku 2014 roku. i Flinty. To obszar Natura 2000. Okazało
Przygoda z lasem modelowym rozpoczęła się, jak wiele jest problemów z pogodzesię jednak wcześniej. W 2007 roku poznań- niem oczekiwań, potrzeb i interesów różscy leśnicy w ramach projektu „Las Bałtycki” nych grup społecznych. Wiele jest również
mieli okazję poznać podstawy funkcjono- zagrożeń dla środowiska, właśnie z tymi inwania lasów modelowych na świecie. Wraz teresami związanych.
z przystąpieniem do kolejnego między- Jak temu zaradzić?
narodowego projektu „Bałtycki Krajobraz”,
Przede wszystkim zbierzmy wszystw którym uczestniczyło piętnastu part- kich zainteresowanych. Usiądźmy przy jednerów z siedmiu krajów leżących w base- nym stole. Ustalmy, jakie są problemy, janie Morza Bałtyckiego, podjęto decyzję kie są oczekiwania stron. To najważniejsza
o praktycznym wdrożeniu koncepcji na część w budowaniu wzajemnego zaufania.
gruncie wielkopolskim. W czasie realizacji To punkt wyjścia. Bez tego nie można buobu projektów mieliśmy szansę poznania dować podstaw partnerstwa. Następnie
tajników funkcjonowania lasów modelo- zaproponujmy najlepsze dla wszystkich
wych w Szwecji czy w Rosji, gdzie już kilka rozwiązania, uzgodnijmy stanowiska i polat wcześniej zaczęto realizować koncepcję dejmijmy się realizacji tych zadań, które
takich obszarów. Projekt „Bałtycki Krajobraz” mogą poprawić sytuację w otaczającym
skończył się w marcu ubiegłego roku. Jed- nas krajobrazie. To jest właśnie las monym z jego efektów był plan strategiczny delowy – wiele pracy w najbliższym nam
działań na najbliższe siedem lat.
krajobrazie, ale jeszcze więcej do zrobienia
Przed przystąpieniem do sieci, od 3 do w zakresie poprawy komunikacji i wzajem5 listopada 2014 roku, teren nadleśnictwa nego zaufania wśród tych, którzy ze sobą
wizytował Brian Bonnell, przedstawiciel rozmawiają. Z takimi właśnie założeniami
z sekretariatu Międzynarodowej Sieci La- tworzymy Las Modelowy w Obornikach.
sów Modelowych. Był pod szczególnym
wrażeniem podejścia leśników do lasu, co,
jak stwierdził, da szansę na dalszy rozwój
z perspektywy lasów modelowych. 6 listopada 2015 roku w późnych godzinach
popołudniowych otrzymaliśmy mailem
list gratulacyjny od dyrektora IMFN Petera
Besseau, potwierdzający włączenie Nadleśnictwa Oborniki do IMFN. W liście dyrektor
stwierdził również, że będziemy stanowić
wartość dodaną na rzecz silniejszej i bardziej dynamicznej sieci IMFN. Czekamy na
oryginał wysłany pocztą.
Czym jest las modelowy?
To pewnego rodzaju forma dobrowolnego partnerstwa pomiędzy organizacjami, instytucjami i obywatelami, którzy chcą
Siedemnastu sygnatariuszy

Europy. Kilka międzynarodowych projektów realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu
przekonało nas do tego, aby spróbować
też u nas. Lasy modelowe idealnie nadają
się tam, gdzie dochodzi do pewnych konfliktów bądź nieporozumień między różnymi grupami społecznymi wokół sposobów użytkowania lasów, rzek lub innych
zasobów naturalnych. Powiem więcej.
Las Modelowy to narzędzie do unikania
konfliktów. Dolina Wełny okazała się dobrym poligonem doświadczalnym. Zebraliśmy przedstawicieli samorządów,
naukowców, kajakarzy, miłośników nordic walking, wędkarzy, leśników, rolników, meliorantów, organizacje pozarządowe i strażników przyrody. Każda z tych
grup społecznych jest zainteresowana

tym, by korzystać z dobrodziejstw lasu
i wody. By korzystać albo by chronić to,
co najcenniejsze – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. I to się udało. Zachęciliśmy siedemnastu partnerów do tego,
aby wspólnie przygotować tzw. plan strategiczny, czyli zestaw konkretnych i wzajemnie akceptowalnych działań, które
z jednej strony poprawią sytuację środowiskową, a z drugiej komunikację między

Elektrownia wodna w Obornikach

wiedza i informacja. Jeśli tego nie mamy,
jest duże ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji. W ramach podjętej
współpracy już do tej pory udało nam
się zebrać dane przyrodnicze i wydać je
w formie publikacji książkowej. To również działanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej o naszym terenie.
Informacja o tym, jak wielkim skarbem
przyrodniczym są dla nas rzeki Wełna
i Flinta, zatacza coraz szersze kręgi.
Jako przykład podjęliśmy się rozwiązania istotnego konfliktu wokół konserwacji rzeki Flinty. Przygotowaliśmy

Rzeka Wełna posiada cechy rzek górskich
poszczególnymi instytucjami i organizacjami. Wzmocnią potencjał turystyczny
regionu i zwiększą świadomość społeczną. Trzeba również podkreślić, że udało
się znaleźć lokalnych liderów, ludzi z pasją, którzy chcą działać wspólnie, którzy
są zaangażowani i którym zależy na tym,
by włączyć się w szeroką dyskusję o przyszłości ziemi obornickiej.
Jakie bezpośrednie korzyści może przynieść ten projekt mieszkańcom regionu?
Zacznijmy od tej podstawowej korzyści, jaką we współczesnym świecie jest

opracowanie, które dało jednoznaczne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Do tej
pory wszelkie wnioski opierały się na powielanych tezach bez konkretnych danych.
Mając konkretne wyniki badań naukowych,
ucinamy spekulacje i wchodzimy w interakcję z mieszkańcami, rolnikami, i staramy
się wyjaśnić, gdzie tkwi sedno konfliktu. To
naprawdę działa.
Kolejny atut to poprawa komunikacji między różnymi grupami społecznymi
i instytucjami. Dwa lata temu, kiedy organizowaliśmy pierwsze spotkania, dało się

wyczuć wyraźne napięcie pomiędzy różnymi osobami. Dziś te same osoby potrafią usiąść przy jednym stole i rozmawiać.
Potrafią mówić i słuchać. Rozmawiać bezpośrednio, a nie drogą służbową. Zarządzanie zasobami naturalnymi zyskuje
niejako perspektywę wielkoobszarową,
gdzie wiele funkcji i sposobów użytkowania terenu nakłada się na siebie. Nie
odnosimy się w naszych dyskusjach tylko do poziomu rzeki albo lasu, ale kompleksowo patrzymy na krajobraz. Instytucje i partnerzy uzyskują umiejętności
wzajemnej współpracy, przez co oszczędzają czas, wysiłek i zainwestowane zasoby. Pojawia się prawdziwe partnerstwo,
definiowane jako zestaw wspólnego
celu, wzajemnego zaufania i otwartej
komunikacji.
Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne, przywrócimy naszym rzekom ich naturalny charakter. Odtworzymy miejsca rozrodu różnych gatunków ryb. Przygotujemy
przejścia dla kajakarzy w miejscach, w których dziś są bariery infrastrukturalne. Odpowiemy pozytywnie na oczekiwania społeczne i środowiskowe. Skoordynujemy
działania na rzecz turystyki, zmniejszając
jednocześnie presję człowieka na las, na
rzeki. Podniesiemy świadomość lokalnej
społeczności, współpracując z nauczycielami i właściwymi instytucjami.
I proszę zauważyć, że wspomniane
działania to kompetencje różnych instytucji. Las Modelowy służy zatem scaleniu
różnych kompetencji, służy wyznaczeniu
wspólnego celu, który będzie przyświecał
tym wszystkim, którym powinno zależeć
na zachowaniu naszego cennego krajobrazu i środowiska.
Należy również wspomnieć o tym, że
decyzje i działania podejmowane w zespole są zwykle lepszej jakości niż te indywidualne. Dlatego jestem przekonany, że
siedemnaście instytucji i organizacji, które
podpisały deklarację o utworzeniu pierwszego lasu modelowego w Polsce, będzie
podejmować lepsze kroki w przyszłości.
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Jednym z filarów lasu modelowego jest wymiana doświadczeń. Wizyta
przedstawicieli ze Szwecji i Republiki Komii

fot. Archiwum Nadleśnictwa Oborniki
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Środowisko
najważniejsze
Z Jolantą Ratajczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz
Ukończony został ogólnokrajowy projekt unijny, realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
i wszystkie regionalne dyrekcje, dotyczący opracowania planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000...
W jego ramach w naszym województwie sporządzono dwadzieścia siedem planów dla obszarów o łącznej powierzchni
obejmującej ponad połowę areału wielkopolskich obszarów Natura 2000. Kolejnych
pięć finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to kosztowne

opracowania, wymagające zaangażowania ekspertów z niszowych dziedzin, odpowiedniego czasu przygotowania, konsultacji społecznych, rozpoznania kondycji
populacji chronionych roślin lub zwierząt,
znalezienia przyczyn presji i zaprojektowania metod jej ograniczenia.
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Eupallasella percnurus została uratowana dzięki temu, że przywrócili Państwo
jej pierwotne miejsce.
Chodzi o strzeblę błotną, niewielkich
rozmiarów rybkę, rzadki okaz. Jej środowiskiem są torfianki, czyli małe zbiorniki
po wyeksploatowanym torfie, które znajdują się w obszarze Natura 2000 Barłożnia
Wolsztyńska. Suche lato stanowiło zagrożenie dla całej populacji. Musieliśmy uzupełniać wodę w zbiornikach i pogłębić je,
strzeble przenieśliśmy do tymczasowego
miejsca pobytu, a jesienią wróciła na swoje miejsce, które jest najdalej na zachód
wysuniętym stanowiskiem jej występowania. Były to czynności
ratunkowe wykonane
ad hoc. Ochrona przyrody nie polega jednak
tylko na samym planowaniu, ale przede
wszystkim na wykonywaniu zaplanowanych działań. Przykładem tak rozumianej
ochrony mogą być zabiegi usuwania nalotu
drzew i krzewów w obszarze Ostoja Nadwarciańska, które zarastały wydmy z murawami
napiaskowymi, czy pielęgnacja pełnika europejskiego w rezerwacie Dolinka poprzez
koszenie wilgotnych
łąk, na których występuje ta bylina z rodziny jaskrowatych. Nie
można robić tego mechanicznie, trzeba ręcznie, żeby odnawiała się szata roślinna, która stanowi o strukturze siedliska. Każdy
pytany o to, czy należy chronić przyrodę,
odpowie gromkim „Tak!”, tylko że w przypadku zagrożenia czyjegoś interesu gospodarczego nie jest to już tak oczywiste.
Naszym podstawowym zadaniem jest więc

ochrona bioróżnorodności, bo to właśnie
ona jest wskaźnikiem kondycji środowiska.
Linie kolejowe, tramwajowe, drogi, obwodnice to tylko kilka rodzajów przedsięwzięć, którymi się Państwo zajmują.
To prawda, jesteśmy instytucją, która aktywnie uczestniczy w procesie inwestycyjnym, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój Wielkopolski. Określamy
uwarunkowania środowiskowe zarówno
dla inwestycji o zasięgu lokalnym, jak i regionalnym lub ponadregionalnym. Przede
wszystkim chodzi o przedsięwzięcia liniowe, jak budowa dróg ekspresowych S5, S8,
S11, autostrady A2 do Świecka, modernizacja linii kolejowych Wolsztyn-Luboń,
Poznań-Piła, linii E59 Wrocław-Poznań
i Poznań-Szczecin Dąbie czy transeuropejskiego korytarza kolejowego E20, C-E20,
przebiegającego przez pięć województw.
Zajmujemy się projektami związanymi
z przebudową lokalnej infrastruktury –
wodociągów, kanalizacji czy obwodnic, na
przykład Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego,
Gostynia, Wronek, Obornik. Nowe obiekty
użyteczności publicznej w Poznaniu powstały także w wyniku sprawnie przeprowadzonych przez nas postępowań. W rezultacie rozbudowano Stadion Miejski,
przebudowano terminal i pas startowy na
lotnisku Ławica, powstał nowy dworzec
kolejowy, Interaktywne Centrum Historii na Ostrowie Tumskim, trasa tramwajowa os. Lecha-Franowo, przedłużono także
Poznański Szybki Tramwaj do Dworca Zachodniego. Wreszcie trzeba przywołać tak
znaczące dla regionu inwestycje, jak zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie,
Fabrykę Samochodów Nowej Generacji
Cafter we Wrześni czy spalarnie odpadów
w Koninie i w Poznaniu – tu także mieliśmy
swój niebagatelny udział.

Coraz dynamiczniej rozwijającą się sfe- W październiku odbył się Międzynarą infrastruktury jest tzw. zielona ener- rodowy Kongres Ochrony Środowiska
getyka. Traktując jako priorytet ochro- ENVICON. To najważniejsze spotkanie
nę klimatu, Unia Europejska wymaga branży ochrony środowiska w Polsce.
stopniowego ograniczania tradycyj- Co przyniósł?
nych źródeł energii na rzecz źródeł odMieliśmy tam swoje stoisko, bralinawialnych.
śmy również udział w panelach dyskusyjRzeczywiście, stąd rosnąca liczba nych. ENVICON jest przeglądem aktualwniosków o uzgadnianie budowy zespo- nych spraw w branży. Tematy wiodące to
łów elektrowni wiatrowych, z których naj- ochrona wód, gowiększe zlokalizowano w gminach Bądecz, spodarka wodnoBudzyń, Gołańcz, Kazimierz Biskupi, Kuślin, -ściekowa, gospoa także biogazowni – m.in. w gminach Bo- darka odpadami,
rek Wielkopolski, Brodnica, Pleszew. Mu- polityka finansosimy pamiętać, że przy wydawaniu lub wania pr zedsię uzgadnianiu środowiskowych uwarun- wzięć związanych
kowań chodzi o zachowanie rzeczywistej z ochroną środowirównowagi pomiędzy wywoływaną przez ska. To wydarzenie
przedsięwzięcia presją na środowisko, a ko- z tradycją, spotykanieczną ochroną jego zasobów.
ją się tu ludzie silnie
Realizujecie projekty służące promocji związani z branżą.
walorów przyrodniczych regionu, myślę Ważna była debatu o serii albumów o trzech gatunkach ta poświęcona wychronionych – wilku, żubrze i bobrze...
zwaniom związaBóbr europejski kojarzy się ze zwierzę- nym z rozwojem
ciem powodującym straty gospodarcze, zielonych korytaale państwo polskie musi się liczyć z podej- rzy transportowych,
ściem globalnym, czyli nawet jeżeli u nas zbudowanych na
bobrów jest dużo, nie ma co liczyć na to, że proekologicznych
przestaną one być przedmiotem zaintere- r o z w i ą z a n i a c h .
sowania Komisji Europejskiej i utracą status Transport wodny,
gatunku chronionego. To samo dotyczy na morski i śródlądoprzykład bocianów.
wy poprzez niską
Ustawa o ochronie przyrody wymie- emisję zanieczysznia pięć gatunków zwierząt przyczynia- czeń, relatywnie niskie zużycie energii, nijących się do wielu strat – żubra, niedź- skie koszty stanowi znaczące uzupełniewiedzia, wilka, rysia i bobra. Oczywiście nie transportu kołowego, kolejowego czy
są też inne, bo nieraz stado żurawi bądź lotniczego.
gęsi może zniszczyć plony kukurydzy. Są Kongres poprzedziły Międzynarodowe
to straty gospodarcze i osobiste, dla rol- Targi Technologii i Produktów dla Zrówników nie do zaakceptowania, ale tylko noważonego Rozwoju i Usług Komunalza szkody wyrządzane przez wymienio- nych POL-ECO-SYSTEM ENVICON, czy
ne przeze mnie pięć gatunków odpowia- byli też tam Państwo?
da Skarb Państwa reprezentowany przez
Tak, bez wątpienia musimy być na bieRegionalnego Dyrektora. Z ciekawostek: żąco z najnowszymi technikami i technokojarzeni jesteśmy z działaniami związa- logiami minimalizacji presji na środowisko.
nymi z obszarami Natura 2000, ale niewie- Dlatego uczestniczymy w tym wydarzeniu,
le osób wie, że co dwa lata kontrolujemy bo to właściwe miejsce do zapoznania się
ośrodki rehabilitacji zwierząt, ogrody zoo- z trendami w branży, sposobami likwidacji
logiczne, botaniczne, miejsca, gdzie prze- skutków negatywnego oddziaływania intrzymuje się chronione zwierzęta, rośliny westycji. Jako urząd nie prowadzimy dziaczy grzyby. Zajmujemy się też przestrze- łań marketingowych, ale komunikujemy się
ganiem przepisów dotyczących zwierząt ze społeczeństwem na innych polach. Targi
niebezpiecznych, jak ostatnio w przypad- to dobra metoda kontaktu, ale podstawoku tygrysów wykorzystywanych do poka- wą formą, która pokazuje nas w środowisku
zów cyrkowych. Przepisy wyraźnie wska- jest system ekozarządzania i audytu EMAS.
zują, w jaki sposób należy przetrzymywać Dzięki opracowanej na potrzeby rejestratakie zwierzęta, niektóre muszą być za- cji w tym systemie deklaracji środowiskoczipowane. Zdarzają się kontrole niebez- wej, którą zamieściliśmy na naszej stronie
pieczne dla naszych pracowników, dlate- internetowej, wprost możemy zaprezentogo wymaga się od nich odpowiedniego wać nasze działania. Chcemy być postrzegaprzygotowania i fizycznego zabezpiecze- ni jako urząd przyjazny, otwarty, godny zania się przed możliwością ukąszenia czy ufania, wiarygodny i dlatego przystąpiliśmy
ugryzienia.
do grona takich organizacji jako pierwsza

spośród regionalnych dyrekcji. Nasz cel
to pokazanie, że jako ci, którzy wyznaczają innym pewne uwarunkowania, również
podlegamy ocenie. Nie wszyscy będą nas
kochać, czasem dowiadujemy się, że jesteśmy zbyt skrupulatni, wymagamy wypełnienia zbyt wielu obowiązków. To przesadzone wnioski, bo jak sprawni jesteśmy, widać
w poziomie alokacji środków, chociażby

z pomocy Unii Europejskiej, przez nasze województwo, w każdym z większych projektów inwestycyjnych uczestniczyliśmy bądź
wydawaliśmy decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach. Negatywne komentarze
pochodzą od tych, których mobilizujemy do
poprawy swojej dokumentacji. Musimy jednak to rozumieć, bo interes przedsiębiorcy
nie zawsze idzie w parze z interesem środowiska, które jest naszym najważniejszym
klientem.
Pierwszy Las Modelowy w Polsce wystartował w Nadleśnictwie Oborniki.
Zostaliście Państwo jednym z sygnatariuszy tego projektu...
Projekt jest kapitalny i bardzo się cieszę, że w nim uczestniczymy. Pokazuje on,
że można dojść do konsensusu pomiędzy różnymi interesariuszami, którzy żyją
we wspólnym środowisku. Dla nas jest to
szansa, żeby wypełnić obowiązki związane z nadzorem i ochroną obszarów naturowych będących w obrębie Lasu Modelowego, jak na przykład bardzo cenna
Dolina Wełny. Udział w tym przedsięwzięciu pomaga nam wykonywać konieczne
działania ochronne, ułatwia pozyskiwanie środków do realizacji tych zadań oraz
współbeneficjentów spośród lokalnych
grup i samorządów.
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Agnieszka Orczykowska

Dla dobra przyrody
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu jako jednostka samorządu województwa wielkopolskiego, działająca w imieniu marszałka województwa wielkopolskiego, od samego początku prac związanych z pierwszą w Polsce
koncepcją Lasu Modelowego w Nadleśnictwie Oborniki był włączony w jego przygotowanie, a następnie w realizację założonych celów. Jednym spośród siedemnastu sygnatariuszy, którzy
podpisali deklarację wspólnego działania, jest Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Zobowiązał się on w ramach swoich
kompetencji, czyli szeroko rozumianej gospodarki wodnej, do
realizacji wspólnie opracowanego celu i aktywnego uczestnictwa w tym projekcie.
Większość działań wymienionych
w „Planie strategicznym” Lasu Modelowego dotyczy obszaru tematycznego gospodarki wodnej i ma ścisłe powiązanie z kompetencjami Zarządu
– mówi Arkadiusz Błochowiak, dyrektor WZMiUW. – Zatem trudno sobie
wyobrazić realizację jego założeń bez
udziału naszej jednostki.
Bardzo istotną kwestią, o której
warto wspomnieć, jest powiązanie
dwóch projektów, mających na celu
pogodzenie wspólnych interesów
instytucji oraz jednostek samorządu
lokalnego dla dobra ochrony przyrody, przy jednoczesnej realizacji zadań
ustawowych. Są to wspomniany już
Las Modelowy oraz projekt LIFE pod
tytułem „Życie dla rzeki: przywrócenie ciągłości rzekom Wełnie i Flincie
oraz rewitalizacja ich dolin. Powiat
obornicki”. Drugi z wymienionych
projektów jest na wczesnym etapie
zgłoszenia do Komisji Europejskiej
wniosku o dofinansowanie. Jednym ze współbeneficjentów
będzie również Nadleśnictwo Oborniki.
Realizacja projektu LIFE umożliwi utrzymanie we właściwym
stanie cennych siedlisk przyrodniczych, rzek włosienicznikowych, co jest bardzo istotne ze względu na bogactwo przyrodnicze, również w skali ponadregionalnej, ale także wzmocnienie
populacji wybitnie rzadkich gatunków ichtiofauny, jak głowacz
białopłetwy, minóg strumieniowy, koza i piskorz, troć wędrowna, pstrąg potokowy, brzana, certa czy miętus. Mają w tym pomóc zaplanowane rozwiązania, takie jak budowa przepławek
przy budowlach hydrotechnicznych, tarlisk i renaturyzacja wybranych odcinków rzek.
Większość działań przypisanych Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w ramach Lasu
Modelowego mieści się w założeniach planowanego projektu
LIFE. Z tego też powodu realizacja założonych celów uzależniona jest od jego pomyślnego startu, na co liczymy i dołożymy
wszelkich starań, by się powiódł.
Autorka pracuje w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w Dziale Przygotowania i Realizacji
Inwestycji Melioracyjnych.
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Konsulat Honorowy
Republiki Czeskiej
nadal na pełnych
obrotach
Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu, w którym od
samego początku funkcję konsula honorowego pełni pani Renata
Mataczyńska, obchodzi w tym roku 20. rocznicę powołania. Uroczystość z udziałem ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce Jakuba Karfika, przedstawicieli władz miasta, województwa wielkopolskiego i delegacji z Brna miała miejsce piątego października w Sali
Wielkiej Centrum Kultury Zamek. Ambasador wręczył pani konsul
Srebrny Medal Jana Masaryka, jako wyraz uznania i podziękowania za jej świetną wieloletnią działalność, a Komitet Dobrej Woli –
fundacji Olgi Havlovej również medal Srebrny Medal „Za Pracę na
Rzecz Integracji i Pomocy Potrzebującym”, a w szczególności dzieciom. Uhonorowana została również Medalem „Labor Omnia Vincit”
(Praca Wszystko Zwycięża) przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej.
Poza oficjalnymi wystąpieniami, miłym akcentem był koncert
fortepianowy młodziutkiej Czeszki Adéli Mottlovej i poznańskiego
pianisty Przemysława Witka. Wydarzenie uświetniła także wystawa
fotografii z willi Tugendhat w Brnie pt. „Człowiek i technika” na Politechnice Poznańskiej. Ponadto w Bibliotece Raczyńskich w ramach
projektu „Brama języków otwarta” odbyły się Dni Kultury Czeskiej.
Można było zapoznać się z biografią Elżbiety Ryksy oraz obejrzeć
wystawy: „Olga Havlová” i „Josef Čapek – malarz, poeta, pisarz”.

Już te wydarzenia przekonują,
że poznański konsulat działa z pełnym zaangażowaniem, dzięki czemu
współpraca Polski i Czech, a przede
wszystkim prawie pięćdziesięcioletnia umowa partnerska Poznania
i Brna przynosi doskonałe rezultaty,
także na gruncie naukowym, gospodarczym czy sportowym, czego dowodem są chociażby takie imprezy
jak „Europa bez barier”, regaty wioślarskie czy wspomniana „Brama języków otwarta” – projekt mający
na celu przybliżenie sylwetek znanych osób, powiązanych z Czechami i z Polską. Poza tym już szesnaście wielkopolskich gmin podpisało
umowy partnerskie ze swoimi czeskimi odpowiednikami.
Niemniej właśnie tej kwestii, czyli
dalszej owocnej współpracy, a szczególnie szkolnictwu wyższemu oraz
tematowi turystyki, poświęcona była

rozmowa ambasadora Jakuba Karfika z prezydentem Poznania i z konsul honorową Renatą Mataczyńską.
– Ostatnie lata to czas owocnej współpracy między Poznaniem
i Brnem oraz pogłębiania partnerstwa między Polską a Czechami. Jubileusz 20-lecia działalności konsulatu
czeskiego w Poznaniu jest doskonałą
okazją zarówno do świętowania, jak
i podsumowania efektów pracy dla
dobra miasta, regionu i lokalnej społeczności – podsumował prezydent
Jacek Jaśkowiak.
fot. UM Poznań,
Oksana Koniuszewska
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jazz na chłodne
grudniowe wieczory
Grudzień
gwarancją, że koncert zato jeden z najkrótdowoli wszystkich zgroszych koncertowych
madzonych fanów – piomiesięcy w roku. Na
senki stają się utworami,
szczęście nie oznasubtelne improwizacje
cza to, że propozynie zakłócają oryginalcje jazzowych konnych melodii, a wokalista
certów są w tym
w dojrzały sposób ukazuje
miesiącu mniej
piękno i ponadczasowość
interesujące!
The Beatles.
Już w sobotę, 5
A zaledwie dzień późgrudnia, czeka nas
niej – w środę, 9 grudnia,
kolejne spotkanie
czeka nas kolejny koncert
w cyklu Nowi Miz cyklu Jazz Top w Blue
strzowie. Tym razem
Note. Tym razem na blubohaterami wie enotowej scenie zaśpieczoru będą muzycy
z formacji Karolina Śmietana Quintet. Ze- wa Urszula Dudziak – czołowa postać współspół narodził się w Kopenhadze, gdzie mu- czesnej wokalistyki. Niezwykła osobowość
zycy mieszkają od paru lat, tworzą, czerpią z jeszcze bardziej niezwykłą historią, nieinspirację i rozwijają umiejętności. Inspiracją codzienną skalą głosu, swobodą i perfekcją
do powstania muzyki i tekstu stały się Nowy intonacji oraz oryginalną techniką wokalJork i Afryka, w których Karolina miała okazję
mieszkać oraz pisać muzykę, a także ludzie,
których tam spotkała. Stąd, oprócz własnych
kompozycji, zespół sięga po muzykę świata
i prezentuje ją w unikatowej formie. Skład
zespołu to: Karolina Śmietana (Polska) – wokal, Søren Gemmer (Dania) – fortepian, Anders Fjeldsted (Dania) – kontrabas, Rafał Sarnecki (Polska/USA) – gitara (w zastępstwie
chorego duńskiego muzyka) i Radek Wośko
(Polska) – perkusja.
Każde spotkanie z cyklu Nowi Mistrzowie składa się z trzech elementów. Pierwszy to bezpłatne warsztaty dla młodych
muzyków instrumentalistów i wokalistów.
Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres
klub@bluenote.poznan.pl. O godz. 20.00 ną, które pozwoliły jej zyskać opinię artystrozpocznie się koncert zespołu, na który ki niepowtarzalnej i niezwykle kreatywnej.
uczestnicy warsztatów mają zagwarantowa- Występowała i nagrywała wspólnie z takimi
ny wstęp wolny, a po nim – jam session. Cykl sławami, jak, m.in.: Bobby McFerrin, Herbie
Nowi Mistrzowie odbywa się dzięki wspar- Hancock, Jaco Pastorius, Ron Carter, Michael
ciu ze środków Samorządu Województwa Brecker, Flora Purim, Nina Simone, Carmen
McRae, Dee Dee Bridgewater, Sting czy LioWielkopolskiego.
8 grudnia obchodzić będziemy 35 rocz- nel Hampton. Cykl Jazz Top w Blue Note jest
nicę śmierci Johna Lennona. Z tej okazji Piotr dofinansowany ze środków miaSchulz z zespołem zapraszają na koncert mu- sta Poznania.
t na
zyki „czwórki z Liverpoolu” w wydaniu jazzoy jesPoznan
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O biegu motyla,
strzebli błotnej
i urodzinach

Niedawno nadleśnictwo obchodziło siedemdziesięciolecie istnienia. Jak uczciliście Państwo tę rocznicę?
Obchody obyły się podczas dorocznego, szóstego już Pikniku Historycznego. Szukamy jakiejś historycznej konotacji,
żeby można było wskazać na pewne dziejowe odniesienia, a tym razem okazja nadarzyła się sama. Impreza zawsze ma miejsce
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
w Porażynie, gdzie znajduje się zabytkowy
pałac, piękna polana, wspaniałe okoliczności przyrody. W tym roku postawiliśmy
na las i urządziliśmy widowiskowe zawody
drwali, pokaz ścinki i obrabiania wielkich
czterometrowych kłód oraz pokaz maszyn
wielooperacyjnych, bo ludziom często wydaje się, że siekierka i piła to jedyne narzędzia do pracy w lesie, podczas gdy wykorzystujemy również potężne maszyny. Na
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pikniku wystąpiła też
jedna z miejscowych
grup rekonstrukcyjnych. Tym razem była
to Rota Rycerska Lisowczycy z zaprzyjaźnionego Dworu Jansowo, znajdującego się
na terenie nadleśnictwa. Lisowczycy, zwani też zagończykami,
w czasach I Rzeczypospolitej pełnili rolę oddziałów do zadań specjalnych. Piękny pokaz, konie w pełnym
galopie, ścinanie się szablami, momentami miało się wrażenie, że poleje się krew.
Impreza jest otwarta, ale ze względu na
małą liczbę miejsc parkingowych musimy
stosować pewne ograniczenia. W tym roku
gościliśmy około tysiąca osób, dotychczas
nigdy nie było więcej. Program poszerzyliśmy o takie atrakcje jak kuchnia myśliwska
z różnymi specjałami z dziczyzny. Przygrywał nam zespół Sygnalistów Myśliwskich
Nadleśnictwa Grodzisk „Palatium”, wystąpił też Chór „Ottimo” z Grodziska Wielkopolskiego, co pozwoliło na wspólne nowatorskie wykonanie pieśni leśno-łowieckich.
Panie z publiczności zrobiły nam niespodziankę i do dźwięków rogów myśliwskich
spontanicznie zorganizowały pokaz zumby. Postaraliśmy się o atrakcje dla dzieci:

Z nadleśniczym
Andrzejem
Ratajczakiem
z Nadleśnictwa
Grodzisk rozmawia
Kasia Górecka

rzucanie podkowami, strzelanie z łuku,
ale największą sensację wzbudził traktor –
tłumnie oblegany stary Ursus.
We wspomnianym przez Pana Porażynie znajduje się pałac…
...to właściwie willa, której architektura
w latach 80. XIX wieku była wysoko oceniana w berlińskim czasopiśmie architektonicznym. Została wybudowana w 1882
roku przez Franza Heinricha von Beyme,
właściciela kilku wsi i obszarów na Pomorzu Zachodnim. Ta dosyć bogata i rozgałęziona niemiecka rodzina po powstaniu
wielkopolskim opuściła majątek, który kupił w 1922 roku generał Kazimierz Sosnkowski. Dziewięć lat temu gościliśmy jego
synów. Jeden był pilotem RAF-u, oblatywaczem Boeinga, walczył w Korei po stronie amerykańskiej. Pałac nazwano Eichenhorst, czyli „gniazdo dębów”, bo otacza go
przepiękny park dębowy, niestety niszczony przez maleńkiego owada opiętka dwuplamkowego. Jedynym znanym naukowcom sposobem zwalczania tego owada
jest usuwanie zaatakowanych przez opiętka dębów. Powoli więc gniazdo dębów zamienia się w gniazdo buków, bo te sukcesywnie się odnawiają i są potężne, jeden
z nich ma prawie czterysta lat. Obliczyliśmy,
że zaczął rosnąć, gdy Jan III Sobieski bił Turków pod Wiedniem. Ogromna korona tworzy niesamowity baldachim, pod którym
można się skryć podczas deszczu.

Jedną z ciekawszych budowli pozostawionych przez generała Sosnkowskiego
jest kapliczka Matki Boskiej w Porażynie,
ufundowana przez niego w podziękowaniu za narodziny syna, która prawdopodobnie w pierwotnym przeznaczeniu miała być
nekropolią rodu Sosnkowskich.
Proszę powiedzieć, co jest wyjątkowego w tym nadleśnictwie?
Nie ma tu może gór, wielkich jezior, przełomów rzek, ale
za to królują piękne polskie sosny, a obok nich dęby. Około pięć,
sześć lat temu nasze lasy odkryli
biegacze, którzy zaczęli organizować ultramaratony. GWiNT, czyli skrót od nazw miast: Grodziska,
Wolsztyna i Nowego Tomyśla, jest
jednym z najbardziej rozchwytywanych w tej chwili w Polsce ultramaratonów z dystansami na
55 km, 110 km i 100 mil, czyli 160
km z drobnymi. Za każdym razem
mamy komplet biegaczy. Zainteresowanie jest ogromne, a GWiNT
okrzyknięto jedną z najlepiej zorganizowanych imprez. Jesteśmy
współorganizatorem. Kiedy rozpoczynają się zapisy, w ciągu paru
dni lista zostaje zapełniona. Poza
tym proponujemy bieg olęderski,
bieg motyla, bieg na orientację,
zawody nordic walking, a wszystko to z historią w tle. Mamy ścieżki rowerowe i konne. W tym roku
otwarto szlaki nordic walking na
terenie Opalenicy, biegnące przez
nadleśnictwo, o łącznej długości
38 km. Chętnie też pomagamy
wszelkim organizacjom, które wychodzą z inicjatywami.
Nadleśnictwo Grodzisk jest objęte programem Natura 2000,
ostatnio ratowaliście strzeblę
błotną.
Mamy dwa obszary w sieci Natura 2000 – Wielki Łęg Obrzański
i Barłożnię Wolsztyńską. Pierwszy został włączony ze względu
na ptaki siewkowate i różne inne gatunki
jeszcze do końca nierozpoznane. Do nas
należy mały fragment Łęgu Obrzańskiego. Znacznie więcej ostoi należy do Nadleśnictwa Kościan, a najwięcej do Nadleśnictwa Wolsztyn. A wspomniana przez
Panią strzebla błotna, wpisana do „Polskiej
czerwonej księgi zwierząt”, jest gatunkiem
silnie zagrożonym. Żyje w Barłożni Wolsztyńskiej, w niewielkim torfowisku, czyli na
terenie bezwpływowym o wielkości około 80. arów, otoczonym drzewostanem sosnowym. To miejsce pochodzenia antropogenicznego. Kiedyś człowiek potrzebował

torfu, więc go wykopywał i po tych małych
wykopach powstały bajora. To najdalej na
zachód wysunięte stanowisko w Europie,
które tak licznie zasiedla strzebla. Choć
przymiotnik „błotna” wskazuje, że powinna przeżyć w tak trudnych warunkach, to

jednak przy zbyt wysokiej tegorocznej
temperaturze pozostawienie jej samej sobie mogło być tragiczne w skutkach. Woda
wydostaje się gdzieś spod spodu i nie jesteśmy w stanie określić skąd. Normalnie
stawek zasilają wody opadowe i wówczas wszystko funkcjonuje, ale w tym roku
woda zaczęła bardzo szybko opadać, zostało tylko błoto, więc uzupełnialiśmy torfowisko wodą z pełnym tlenem. Po konsultacjach z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Poznaniu podjęta została decyzja o pogłębieniu fragmentu tego zbiorniczka. Profesor Jacek Wolnicki odłowił

część populacji i przeniósł do Zakładu Rybactwa Stawowego w Żabieńcu. Dzięki
opadom poziom wody się podniósł, populacja wróciła do siebie. Aczkolwiek część rybek była tu przez cały okres i zauważyłem,
że ponad czterdzieści osobników przetrwało najgorsze. Przedsięwzięcie
zostało sfinansowane przez nas
i zrealizowane przy współpracy
naszych pracowników.
Wspomniałem o dwóch, ale
na naszym terenie leży też trzeci obszar, choć nieprzypisany do
nas. Mam na myśli ostoję nietoperzy w Kopankach, która znajduje
się w szkole nazwanej, właśnie ze
względu na prawdopodobnie największą populację nocka dużego,
„Batmanówką”. Przy okazji dodam,
że mamy w nadleśnictwie rzadki
gatunek bociana czarnego, a także populację bielika. Dzięki racjonalnym działaniom Regionalnych
Dyrekcji Ochrony Środowiska
i leśników bielik z gatunku zagrożonego przeszedł w gatunek
stabilny. Mówi się o tysiącu par
w Polsce, a nasze tworzą jedną
z największych populacji. Zajmujemy się ochroną strefową gniazd,
to jest wyłączeniem ogromnych
obszarów leśnych z ingerencji
człowieka. Bierzemy na siebie
dużą odpowiedzialność, strzegąc
tych tajnych, niedostępnych dla
ludzi miejsc.
Otrzymaliście Państwo dofinansowanie z Unii na zwiększenie możliwości retencyjnych...
W naszych warunkach to bardzo ważna pomoc, ponieważ nie
występują tutaj jeziora, rzeki, a jedynie te małe zbiorniki wodne,
które powoli się degradowały, zamulały i ginęły. Na niektórych obszarach Polski, na przykład w rejonach Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich, odtwarza się stare poniemieckie urządzenia, które przyczyniały się do przepływu wody,
ale my nie dysponujemy takimi mechanizmami i zamiast używać technologii stworzonych przez człowieka, posłuchaliśmy
natury. Ona pokazała nam, co mamy robić. Wszystkie stare, istniejące kiedyś w lesie bajorka, sadzawki pochodzenia naturalnego, w liczbie szesnastu, odnowiliśmy
poprzez ich przegłębienie i wyczyszczenie.
Skorzystały też z tego zwierzęta i ptaki. Nawet w obecnym ciężkim roku lustro wody
utrzymywało się we wszystkich zbiorniczkach. To bardzo istotne, bo w 2006 roku,
podczas suszy, woziliśmy wodę do lasu dla
spragnionej zwierzyny.
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Dominik Dembiński

Udany start
Bolid o przyjaznej nazwie „Warta” narodził się w naszych głowach około półtora roku temu. Wtedy właśnie postanowiliśmy promować naszą uczelnię – Politechnikę Poznańską, na prestiżowych,
studenckich wyścigach Formuła Student, a przy okazji spełnić własne marzenia o zbudowaniu samochodu sportowego i wystarto-

waniu nim
na najsłynniejszych
torach świata. Projekt
został opracowany od
najmniejszej śrubki. Wiązało się to z wielogodzinnym studiowaniem specjalistycznej literatury, nieprzespanymi nocami, miesiącami ciężkiej pracy w warsztacie, ale jak mówi przysłowie „Ciężka
praca popłaca”!
Odwiedziliśmy trzy kraje i przejechaliśmy ponad cztery tysiące kilometrów. Wzięliśmy udział w zawodach na najbardziej znanym angielskim torze wyścigowym Silverstone Circuit, gdzie zajęliśmy 23 miejsce na 92 startujące załogi. Otrzymaliśmy wówczas
nagrodę za najlepszy debiutancki zespół oraz... niechlubną za strącenie największej liczby pachołków. Wystartowaliśmy również na
niemieckim torze Hockenheimring, gdzie zajęliśmy 24 miejsce
na 71 zespołów. Powtórnie zostaliśmy najlepszym debiutanckim
zespołem i otrzymaliśmy pierwszą w historii zawodów nagrodę
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specjalną dla najbardziej przyjaznego zespołu. Na zakończenie sezonu pojechaliśmy na specjalnie przygotowany pod zawody tor
wyścigowy na Węgrzech. Wówczas zajęliśmy 22 miejsce na 42 załogi. W rezultacie uplasowaliśmy się na 162 pozycji w klasyfikacji
generalnej zawodów Formuła Student, w której udział bierze 514
zespołów wyścigowych z całego świata.
Jeżeli chodzi o specyfikację „Warty”, jego masa całkowita to
250 kg. Posiada silnik od Hondy CBR 11 o pojemności skokowej
600 cm3. Silnik fabrycznie legitymował się mocą około 120 KM. Aktualnie, po założeniu obowiązkowej w zawodach zwężce dolotu
powietrza, posiada około 80 KM. Jest to moc pozwalająca na rozpędzenie samochodu od 0-100 km/h w czasie około 4-4,5 s. Całe
poszycie bolidu wykonane zostało z włókna węglowego. Prędkość maksymalna na założonych krótkich przełożeniach kształtuje się na poziomie 120 km/h, co
jest prędkością wystarczającą do
konkurowania z innymi zespołami, ponieważ tory, na których się
ścigamy, przypominają tory kartingowe, czyli składają się z dużej
ilości bardzo ostrych zakrętów.
Rozpoczęliśmy prace nad
nowym bolidem, którym będziemy się ścigać
w nowym sezonie. Założenia są proste. Redukcja masy do około 200 kg,
zwężenie konstrukcji
oraz zamiana kół z 13” na
10”. Dużo trudniejszym
zabiegiem jest przebudowanie oryginalnej skrzyni biegów od Hondy CBR. Aby zwiększyć osiągi naszego samochodu, chcemy usunąć też zbędne biegi
zwiększające masę oraz odpowiednio dobrać przełożenia, tak żeby
„Warta” nie utraciła swoich właściwości jezdnych.
Cele są ambitne. Jeszcze niedawno byliśmy zwykłymi studentami Politechniki Poznańskiej, którzy postanowili w swoje życie
dodać trochę barw i... prędkości. Chcemy pokazać innym, że z niczego można zrobić przysłowiowe „coś” oraz że studia nie muszą
być nudne i monotonne.
Polecam odwiedzanie naszego fanpage’a na Facebooku oraz
strony internetowej. Trzymajcie za nas kciuki!
Facebook PUT Motorsport
www.motorsport.put.poznan.pl
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Prószyński i S-ka poleca...

Volker Koop
Bormann

Pierwszy po bestii

John Gribbin
Kubity i kot Schrödingera

Martin Bormann, jako szef kancelarii
NSDAP w randze ministra Rzeszy i prywatny
sekretarz Hitlera, budził strach wśród ministrów, gauleiterów, urzędników, sędziów
i generałów. Z zimną obojętnością decydował o losie milionów ludzi. Obsesyjny biurokrata kierował hitlerowskim aparatem terroru
i zbrodni na tyle efektywnie, że stał się sekretnym władcą Niemiec. Był osobowością otoczoną tajemnicą – w życiu,
a zwłaszcza po śmierci. Volker Koop pokazuje, jak wielki był wpływ
osobowości Bormanna na niszczycielski reżim narodowo-socjalistyczny. Liczne, udostępnione dopiero niedawno dokumenty pozwoliły autorowi na napisanie od nowa biografii najwierniejszego wasala
Hitlera.

Tim Spector
Jednakowo odmienni

Od maszyny Turinga do komputerów
kwantowych

Komputery kwantowe to jeden z najbardziej gorących
tematów w fizyce drugiego dziesięciolecia XXI wieku. Nie
tylko dlatego, że cząstki znajdujące się – podobnie jak słynny
kot Schrödingera – w superpozycji stanów stanowią źródło
nieporównywalnie większej mocy obliczeniowej niż ta, którą dysponują klasyczne
komputery. Przede wszystkim już sama idea kwantowego komputera wiele wnosi
do toczącej się od blisko stulecia dyskusji o naturze naszej rzeczywistości. Nie bez
powodu jeden z najsłynniejszych współczesnych fizyków David Deutsch w swojej argumentacji, dotyczącej wszechświatów równoległych, odwołuje się właśnie
do kwantowej maszyny.
Jak działają komputery kwantowe? Co łączy je
z koncepcją nieskończonego multiświata Davida Deutscha? Czy wkrótce czeka nas technologiczna rewolucja
na niespotykaną dotąd skalę? W książce „Kubity i kot
Schrödingera” John Gribbin odpowiada na te pytania
z właściwą sobie lekkością pióra, błyskotliwością i pasją.

Dlaczego możemy zmieniać swoje geny

W ostatnich latach w genetyce nastąpiła prawdziwa rewolucja. Długo utrzymujące się dogmaty naukowe mówiły, że gdy już
odziedziczymy geny, środowisko ich nie zmieni i pozostaniemy z nimi aż do śmierci. Od niedawna – dzięki pracom takich naukowców jak Tim Spector – wiemy, że geny mogą ulegać zmianom wskutek podejmowanych przez nas życiowych decyzji, a zmiany te
mogą utrzymać się przez całe ich życie i zostać przekazane następnemu pokoleniu. Dzięki procesom epigenetycznym – które niedawno odkryliśmy – geny są dosłownie włączane i wyłączane, wskutek czego nawet bliźnięta o identycznym bagażu genetycznym mogą się od siebie wyraźnie różnić.
W swojej książce „Jednakowo odmienni” Tim Spector, światowej sławy genetyk i pionier badań epigenetycznych, opowiada
o najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie i zachęca czytelników, by spojrzeli na geny w całkiem nowy sposób.

Magda Gessler

Sekret dobrego indyka
Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, obchodzone co roku w czwarty czwartek listopada, nigdy specjalnie mnie
nie interesowało. Za to jedzenie indyków – i owszem. Niestety te
amerykańskie rzadko bywają dobre, a może to ja nigdy nie miałam do nich szczęścia.
Najmilej wspominam indyka z Hawany, w której święta Bożego Narodzenia stały pod jego znakiem. Kubańczycy nie znają Wigilii, zaś Boże Narodzenie siłą rzeczy celebrują pokątnie. Za każdym
razem jednak bohaterem tych „cichych świąt”
był potężny, cudownie upieczony indyk.
Podanie całego indyka na stół od razu tworzy atmosferę wyjątkowego święta. Panie zakładają białe bluzki, panowie przypinają odświętne spinki do mankietów. Nie wiadomo
dokładnie, co ten indyk z ludźmi robi, ale wszyscy, siedząc przy stole, czują się jak po dużym
polowaniu, zakończonym spektakularnym sukcesem. W 1984 roku uczestniczyłam w prywatce, odbywającej się w maciupeńkiej kawalerce
na Starej Ochocie. Indyk był tak duży, że gdy
go przyrządziłam i podałam, to nie dość że zajął połowę miejsca
przeznaczonego do tańczenia, to jeszcze goście niemal jednogłośnie odmówili konsumpcji. Byli przekonani, że upiekłam dla nich
łabędzia. W końcu jednak dali się przekonać, spróbowali i zgodnie
stwierdzili, że to najlepszy indyk, jakiego dotąd jedli.
Na czym polega sekret dobrego indyka? Po pierwsze na tym,
że jest... indyczką. Samice indyka, w przeciwieństwie do samców,
mają dużo delikatniejsze mięso, nie mają łykowatych ud. Wynika
to z faktu, że to indyk ugania się za indyczką, nie odwrotnie. Drugi

sekret to klarowane masło, w którym indyk musi dosłownie utonąć. Zanim jednak tak się stanie, musimy naszego indyka przez
noc moczyć w mineralnej, dobrej wodzie. Następnego dnia klarujemy masło z dodatkiem konfitowanej skórki pomarańczowej,
soli i dwóch ząbków czosnku. Dobra proporcja to pół kilograma
masła na pięć kilogramów indyka. W następnej kolejności bierzemy szeroką strzykawkę, napełniamy ją klarowanym, ciepłym, aromatycznym masłem i wstrzykujemy mocno schłodzonemu indykowi pod
skórę, ile wlezie, gdzie się da. Po tej nieco laboratoryjnej czynności naszego indyka czeka
zabieg spa – zanurzamy go całego w tym samym ciepłym maśle lub po prostu smarujemy
go ręcznie. Znów ważna uwaga – indyk musi
być zimny, najlepiej w ogóle robić to na mrozie.
Wtedy masło od razu przylega do indyczej skóry i momentalnie na niej zastyga. W takiej postaci wkładamy go do srebrnej torby, w której
później będziemy go piekli, i umieszczamy na
całą dobę w lodówce. Po tym czasie faszerujemy go mieszaniną moreli, rodzynek i kawałków
żółtych batatów, dodajemy pomarańcze, mandarynki i namoczoną cieciorkę. Do tego odrobina kuminu, kminku, ze trzy goździki,
utłuczony biały pieprz i szczypta prawdziwej, tartej gałki muszkatołowej. Bataty to moje wspomnienie z Kuby, ale jeśli ktoś ich
nie lubi, może zamiast nich dodać jadalne kasztany albo nawet
zwykłe ziemniaki. Przez pierwszą godzinę pieczemy w 220 stopniach, potem zmniejszamy do 80. i pieczemy przez następne trzy
godziny. Indyka podajemy suto posypanego pietruszką w towarzystwie puree z ziemniaków i kukurydzy w śmietanie.
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Żywność pod czujnym okiem analityków
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prof. dr hab.
Jan Michniewicz

dr hab.
Dorota Piasecka-Kwiatkowska

Z prof. Janem Michniewiczem, dziekanem
Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
dr hab. Dorotą Piasecką-Kwiatkowską,
kierownikiem Katedry Biochemii i Analizy
Żywności oraz z prof. Henrykiem Jeleniem,
kierownikiem Zakładu Chemii Żywności i Analizy
Instrumentalnej Instytutu Technologii Żywności
Pochodzenia Roślinnego, rozmawia Merkuriusz

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytetu Przyrodniczego wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powołały
do życia nowy kierunek – analityka
żywności. Na Zachodniopomorskim
Uniwersytecie
Technologicznym
w Szczecinie jest kierunek analityka żywności i środowiska wodnego,
z kolei Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy na studiach inżynierskich oferuje analitykę chemiczną i spożywczą. Na pewno
wszystkie te kierunki łączy nawiązanie do zagadnienia żywności, a co
je dzieli? Co nowego oferujecie Państwo studentom?
prof. Jan Michniewicz: Zapewnimy studentom wiedzę z obszaru nauk rolniczych i ścisłych. Przez kilka lat prowadziliśmy na naszym wydziale specjalizację
magisterską z zakresu analityki żywności, stąd mamy już spore doświadczenia
w tym zakresie. Po połączeniu sił z pracownikami Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jesteśmy
w stanie wykształcić kadry o niespotykanym na rynku zasobie wiedzy z analityki,
z uwzględnieniem specyfiki przemysłu
żywnościowego i różnorodności badań.
prof. Henryk Jeleń: Patrząc na potencjalną możliwość utworzenia tego
kierunku, kierowaliśmy się po części
doświadczeniami w kontaktach z przemysłem i jego potrzebami, bo wiedzieliśmy mniej więcej jacy absolwenci tam
trafiają, z drugiej strony rozwojem organów kontrolujących żywność. Pojawia
się zapotrzebowanie na coraz większą
liczbę osób, które nie tylko będą dobrymi chemikami, ale będą znały naturę

tego, co badają.
To, co odróżnia
nasz kierunek, to
całościowa ocena jakości żywności. Gwarantujemy studentom
podstawy, jeżeli
chodzi o procesy wytwarzania
żywności, które
mają odzwierciedlenie w mikrobiologii,
sensoryce, aż po zmiany fizykochemiczne, a z drugiej strony będziemy korzystali z tego, co Wydział Chemii jest w stanie zapewnić studentom, czyli dobre
przygotowanie merytoryczne z zakresu czystej chemii i chemii analitycznej.
Utworzenie nowego kierunku jest kontynuacją wprowadzonej parę lat temu
specjalności. Stwierdziliśmy, że studia
drugiego stopnia będą atrakcyjne dla
studentów.
dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska:
Dodam, że interesujący przy utworzeniu
tego kierunku był fakt, że studia na Uniwersytecie Przyrodniczym dają możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, którego UAM nie daje.
Postawiliście Państwo na kierunek
interdyscyplinarny, w związku z tym
czy zakres nauczania nie będzie zbyt
ogólny? Czy w praktyce nie oznacza
to powierzchownego zapoznania się
przez studentów z wiedzą z zakresu
nauk rolniczych i ścisłych, bez możliwości głębszego poznania konkretnych dziedzin?
Ponieważ siłą rzeczy musieliśmy
skupić się na dość obszernym zasobie
zagadnień, bo analityka żywności to
nie tylko metody fizykochemiczne, ale
też biochemiczne, immunobiologiczne,
mikrobiologiczne, w związku z tym rzeczywiście studenci mają program bogaty. Uważam jednak, że jesteśmy w stanie
wyposażyć ich w wiedzę z gatunku technologii, żeby jako analitycy rozumieli
potrzeby technologiczne. Dostaną też
szerokie spectrum wiedzy do realizacji
zadań stricte analitycznych. Będą mieli

prof. dr hab.
Henryk Jeleń

zdolność do poruszania się w szerokim
obrębie zagadnień.
Przygotowując te studia macie rozeznanie, czy rynek pracy będzie otwarty dla tych młodych ludzi wyspecjalizowanych w analityce żywności?
Laboratoria zajmujące się analizą
żywności wyrastają jak grzyby po deszczu. Rynek pracy rośnie. W tej chwili istnieje potrzeba dokładnej kontroli zarówno surowca, jak i sprawdzenia jakości
gotowego wyrobu.
Ilu jest studentów na pierwszym roku?
Studia drugiego stopnia potrwają
półtora roku w systemie trzysemestralnym dla absolwentów mających tytuł
zawodowy inżyniera lub dwa lata dla
studentów posiadających tylko licencjat. Pierwszych studentów z licencjatem, w liczbie dwudziestu, już przyjęliśmy na tzw. semestr zerowy. Wypełniony
jest on głównie przedmiotami o charakterze inżynierskim, co pozwoli studentom na ukończenie studiów z tytułem
magistra inżyniera. Naukę od 1 października rozpoczęli w naszych salach
wykładowych i laboratoryjnych głównie studenci z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Drugą grupę, w tej samej
liczbie, lecz już ze stopniem inżyniera,
przyjmiemy po styczniowej rekrutacji na
naszym wydziale. Studia zakończone zostaną wspólnym dyplomem z podpisami
rektorów obydwu uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Przyszli absolwenci zajmą się pewnie
przede wszystkim kontrolą żywności.
Jakie narzędzia bierze się pod uwagę
podczas badań?
Jeżeli oglądamy w telewizji filmy z serii CSI, to możemy powiedzieć, że właściwie to samo dotyczy żywności. Pokazane tam laboratoria możemy porównać
do naszych, w których pracują studenci,
bo techniki tam stosowane również stosowane są w analityce żywności. Często w żywności poszukujemy składników, których zawartość musimy określić,
a które występują w ilościach śladowych,
na przykład jest to jedna milionowa, jedno ziarenko w milionie innych... Nasi

absolwenci będą przygotowani do posługiwania się takimi najnowocześniejszymi
technikami i to jest nasz zasadniczy cel.
Analityka żywności korzysta ze zdobyczy chemii analitycznej. Dzisiaj są określone wymagania co do narzędzi, z których
będziemy korzystać, przykładem jest fałszowanie żywności. To jest problem na
tyle istotny i czasem trudny do wykrycia,
że rzeczywiście musimy się posługiwać takimi bardzo wysublimowanymi narzędziami, które do niedawna były używane przez
wąskie grono osób zajmujących się chemią
analityczną.
Wydaje się to bardzo potrzebne, ponieważ spotkałam szynkę, w której szynki
było niewiele...
Tak, to jest problem adresowany w zasadzie do technologów i do analityków,
ale my też czujemy się odpowiedzialni za
tę stronę analityczną. Jeżeli chodzi o zafałszowania, gdy się sięgnie do literatury,
to są one znane od setek lat, zmieniają się
tylko metody analityczne. Na przykład fusy
z kawy w XIX-wiecznej Anglii, i pewnie nie
tylko, sprzedawano po raz drugi jako kawę.
I dlatego ten kierunek jest interdyscyplinarny i prowadzony przez dwie jednostki naukowe, ponieważ każda z nich ma
swoje laboratoria wyposażone w określony
sprzęt. To atut, który pozwala na zapoznanie
studentów z szerszym spectrum aparatury
analitycznej, i wydaje się, że jedna jednostka
naukowa, prowadząc ten kierunek studiów,
prowadziłaby go w ograniczonym zakresie.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
w Warszawie przyznało Katedrze Zarządzania Jakością Żywności Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu wyróżnienie za popularyzację projakościowego
sposobu myślenia. Czy mają Państwo
zamiar odmienić sposób myślenia Polaków o żywności?
Można rzeczywiście zaobserwować
zmianę w podejściu do aktywności fizycznej, do żywienia czy chociażby tego prozaicznego czytania etykiet, które pozwala
poznać skład danego produktu. Mam też
swoje obawy związane z występowaniem
dużej liczby „ekspertów”, którzy na różnych forach tłumaczą, czego absolutnie
nie powinno się jeść, bo jest rakotwórcze,
itd. Powinniśmy znaleźć jakieś zdrowe wyważenie proporcji informacji, które ludzie
dostają na temat tego, co rzeczywiście jest
zagrożeniem, a co jest zagrożeniem opartym na wiedzy w najlepszym wypadku
z Wikipedii, i albo dezawuuje się dawny
produkt, albo twierdzi, że jedzenie czegoś
leczy raka i inne przypadłości cywilizacyjne.
No, ale Wikipedii bym w to nie mieszał,
bo tam jednak pomimo wszystko większość
tych wiadomości jest prawdziwa. Znacznie
gorsze są wywiady, których udzielają tzw.
celebryci. Przykład glutenu i pojawiające się
zupełnie nieprawdziwe informacje na temat
jego szkodliwego działania na organizm
ludzki. To są informacje niepoparte żadnymi

dowodami naukowymi i nie są sprawdzane
klinicznie, a ludzie niestety wierzą w to, co
mówią tzw. autorytety medialne.
Nauka o żywności jest nauką eksperymentalną i w jakiejś mierze mierzalną. Jeżeli spojrzymy na trendy żywieniowe, to
w latach 50. królowały reklamy zachwalające jedzenie łoju i smalcu. To właśnie
moda, czego doświadczamy w postaci różnych dziwnych diet, które nie mają
żadnego uzasadnienia biochemicznego
i fizjologicznego.
My zajmujemy się związkami, które
występują w określonych ilościach, jesteśmy w stanie je zidentyfikować i skwantyfikować. Załóżmy, że toksykolodzy ustalili,
że są szkodliwe albo nie, w określonym stężeniu, i stąpamy tu dosyć twardo po ziemi.
Nas część tych mód nie dotyczy. Ale z drugiej strony na przestrzeni ostatnich lat pojawiają się takie związki, o których wcześniej
w ogóle nie wiedzieliśmy, że mogą mieć
negatywne znaczenie dla organizmu, czego przykładem jest akryloamid. Dopiero
około dziesięć lat temu okazało się, że taki
związek tworzy się chociażby we frytkach
i ma rzeczywiście potencjalnie kancerogenne działanie. Ten obszar się ciągle rozwija.
To może lepiej nie wiedzieć... Jak ocenić w takim razie jakość współczesnej
żywności, produkowanej masowo, ale
też w coraz większym stopniu lokalnie,
również żywności tradycyjnej?
Bez wątpienia naprzeciw temu wychodzi kształcenie w dziedzinie analityki, żeby
te produkty spełniały wymagania i by była
możliwość ich weryfikowania.
Poruszamy znowu zagadnienia związane z fałszowaniem żywności, bo deklarowanie pochodzenia jest jednym z istotnych
elementów, który w procesie powstawania
żywności jest wysoko ceniony. Załóżmy, że
kupujemy chociażby nasz oscypek. Chcielibyśmy, żeby był wyprodukowany przez
bacę w tym czasie i w miejscu, w którym
się produkuje oscypki. Prowadziliśmy badania i mamy narzędzia, które pozwalają
nam na podstawie profilu związków lotnych stwierdzić, czy był robiony w Zakopanem w mleczarni, czy na hali, ale produkcyjnej, czy jest z mleka mieszanego,
czy tylko z krowiego, ale jest to problem
globalny. Bo jest wiele takich produktów, gdzie cena zależy od tego, skąd one
pochodzą.
Globalizacja spowodowała, że przypłynęły do nas produkty, których kiedyś
nie spożywaliśmy. Rozszerzenie asortymentu z jednej strony jest super, bo mamy
możliwość korzystania z różnego rodzaju
żywności, ale mamy też zagrożenia z tym
związane. Wprowadzamy żywność, której
w tym regionie nie było nigdy, dlatego pojawia się nadwrażliwość ze strony układu
odpornościowego w postaci alergii.
Powstałe w 2013 roku Konsorcjum „Bioaktywna Żywność” zamierzało zająć
się produkcją żywności prozdrowotnej,

która zmniejszałaby zachorowalność
na takie choroby jak otyłość, cukrzyca,
nadciśnienie czy anemia. Jak to wygląda w tej chwili? Czy możemy już mówić
o pozytywnych wynikach?
Obecnie prowadzony jest ostatni etap
tego projektu badawczego, gdzie następuje komercjalizacja produktów. Produkty,
technologie zostały wycenione, oferta została przygotowana i teraz w zależności od
zainteresowania przemysłu, producentów
prywatnych, państwowych będzie można mówić o szerokim rozpowszechnieniu
tego produktu. Myślę, że na efekty zdrowotne trzeba będzie jednak poczekać co
najmniej kilka lat. Przy założeniu, oczywiście, że te produkty będą spożywane. Najistotniejsze jest to, żeby wyrobić sobie albo
zmienić określone nawyki żywieniowe, bo
nie ma cudownych produktów, jakiekolwiek one by nie były, które spożywane razem ze złą dietą sprawią jakieś cuda. Nie
jestem żywieniowcem, to jest moja opinia
jako konsumenta, który walczy z własnymi
słabościami.
No właśnie te słabości tutaj też leżą na
stole. (śmiech) Ale są dobre i dobrze
wpływają na nasze samopoczucie, to
może jest nieraz ważniejsze niż to, że
może przytyjemy albo mniej spalimy...
Zdrowa dieta powinna zawierać dużą
ilość warzyw i owoców. Jednak jeśli
spojrzeć na ogrom środków chemicznych wykorzystywanych dzisiaj do polepszenia upraw, do ich większego
wzrostu, atrakcyjniejszego wyglądu,
aż trudno uwierzyć, że ktokolwiek spożywający te produkty może ustrzec się
przed chorobami. Praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy nafaszerowani chemią...
To jest takie obiegowe stwierdzenie,
że chemia jest wszechobecna. Są przepisy sanitarno-higieniczne, które regulują
zawartość poszczególnych związków chemicznych używanych jako nawozy, środki
ochrony roślin, dodatki do żywności, i wartości dopuszczalne nie są generalnie przekraczane. Wydaje się, że nie ma się czego
obawiać.
Tutaj istotna jest rola analityki żywności. Jeżeli dochodzimy do produktów roślinnych i obecności pestycydów, to jest to
jeden z dynamiczniej rozwijających się obszarów analizy żywności, dlatego że liczba
tych związków jest duża. Jeżeli przestrzegamy karencji, to nie powinno się pozostałości tych pestycydów znajdować w danym produkcie więcej, niż określone jest
to normami. Toczą się dyskusje pomiędzy
zwolennikami żywności ekologicznej czy
wielkotowarowej, zawsze mamy na szali
jakieś za i przeciw, nic się nie odbywa za
darmo. Oczywiście, najlepiej by było, gdybyśmy żyli w takim świecie, żeby bez stosowania chemii rośliny dawały dużo dobrych
produktów.
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Kropla cyny
Jan Czochralski, chcąc zapisać rezultaty swojego doświadczenia, zanurzył w roztargnieniu stalówkę pióra w tyglu z płynną cyną.
Na ostrzu pojawiła się kropla, która powoli zaczęła opadać na papier, pozostawiając za sobą cienką srebrną nić metalu, łączącą stalówkę z kroplą. W końcu przerwała się i opadła na papier, tworząc
niewielki srebrny kleks. Profesor ze zdumieniem i zaciekawieniem
obserwował ten nieplanowany eksperyment. Postanowił zbadać
nić cyny, która okazała się monokryształem. Wpadł na pomysł, jak
można uzyskać idealne w swej strukturze monokryształy metali,
niemal bliźniaczo podobne, jak dwie krople wody, i na użytek doświadczeń i badań opracował metodę pomiaru szybkości krystalizacji metali. Wtedy, w roku 1916, nie miał jeszcze pojęcia, jakie
praktyczne zastosowanie może mieć to odkrycie.
Kiedy trwały prace nad pierwszym tranzystorem, Jan Czochralski w rodzinnym mieście Kcyni na Pałukach prowadził małą firmę chemiczno-farmaceutyczną BION. Tylko na takie małe firmy
rodzinne pozwalała po wojnie nowa władza, pod warunkiem że
nie wchodziły w konflikt z uspołecznionym sektorem przemysłu. Najbardziej cenionym i poszukiwanym produktem firmy był
proszek z „gołąbkiem”. Specyfik na katar robiony aż z jedenastu
składników – z soli emskiej, wyciągów ziołowych i innych substancji leczniczych, na wytwarzanie których nie były potrzebne
specjalne zezwolenia. Tajemnica proszku na katar tkwiła w genialnym połączeniu, idealnym wywarzeniu proporcji poszczególnych składników, tak że w rezultacie
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dawały nowe właściwości. Farmaceuci byli pełni uznania dla inwencji i kompetencji wynalazcy.
Gnębienie prywaciarzy okazało się mało skutecznym rozwiązaniem. Profesor Czochralski skazany na banicję na prowincji, prowadzący mały zakład rzemieślniczy, nawet nie pod własnym nazwiskiem, ciągle był groźny.
Profesorowie Politechniki Warszawskiej uczyli przyszłych inżynierów, w jaki sposób powstają stopy metali o pożądanych
właściwościach. Opisywano, jak wytwarza się stop bezcynowy
stosowany w panewkach łożysk ślizgowych, wykorzystywanych
w kolejnictwie aż do lat sześćdziesiątych, kiedy łożyska ślizgowe
zastąpiono tocznymi. Był to patent Czochralskiego z 1924 roku
na „metal B”, który przyniósł mu międzynarodową sławę i fortunę.
Donos do Urzędu Bezpieczeństwa spowodował rewizję
w domu w Kcyni. Profesora zabrano do Poznania, a stamtąd po
przesłuchaniu trafił do szpitala na Przybyszewskiego z podejrzeniem zawału serca. Zmarł w szpitalu 22 kwietnia 1953 roku.
W kwietniu 1954 roku zespół Gordona Teala z Texas Instruments skonstruował pierwszy tranzystor z kryształu krzemu uzyskanego metodą Czochralskiego, który dał początek erze półprzewodników i nowoczesnej elektroniki. Pojedynczy tranzystor
był pierwszym krokiem do budowy bardziej skomplikowanych
strukturalnie elementów, zwanych układami scalonymi. W takich
układach pojedyncze kryształy krzemu funkcjonalnie pełnią rolę
tranzystora. Aby to było możliwe, potrzebna była technologia
otrzymywania idealnych materiałów, i do tego w warunkach w
pełni kontrolowanych..
Z dziesięciorga dzieci stolarza z Kcynii Jan Czochralski, urodzony 23 października 1885 roku, okazał się najzdolniejszy. Miał
zostać nauczycielem. Ukończył Seminarium Nauczycielskie, ale
wystawiono mu marne świadectwo. Zdesperowany, w poczuciu
krzywdy podarł świadectwo maturalne i oświadczył, że powróci do rodzinnego miasta dopiero wtedy, kiedy udowodni swoją
wartość. Mając szesnaście lat, rozpoczął karierę zawodową jako
laborant w aptece w Krotoszynie. Przeprowadzane po godzinach
pracy chemiczne eksperymenty skłoniły pracodawcę do namówienia Czochralskiego do rozwijania talentu w większym ośrodku.
W 1904 roku podjął pracę w aptece dr. Augusta Herbranda w Altglienicke – dziś jednej z dzielnic Berlina. Nim rozpocznie się błyskotliwa kariera naukowa, terminuje jako laborant w różnych firmach.
W 1906 roku rozpoczął pracę w laboratorium firmy Kunheim & Co.,
a rok później w Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (AEG) Wicharda von Moellendorffa. W 1923 publikuje pierwszą poważną pracę
naukową, poświęconą krystalografii metali, którą rozpoczyna błyskotliwą karierę naukowca i eksperta. Będąc u szczytu kariery, rezygnuje ze wszystkich stanowisk, tytułów w Niemczech. Odmawia
Fordowi przejęcia kierownictwa nad nowymi zakładami produkcji duraluminium. W 1928 roku wraca do Polski za namową prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Obejmuje Katedrę Metalurgii na
Politechnice Warszawskiej i organizuje Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa. Dzięki poparciu Ministerstwa Spraw Wojskowych ma
nieograniczone środki na badania dla wojska. Sława, majątek, pozycja w świecie naukowym powodują, że przybywa mu wrogów.
Głównym jego oponentem był profesor Witold Broniewski, który
kwestionował wartość patentu na „metal B” i podważał kompetencje naukowe Czochralskiego. Konflikty w środowisku kończą się
procesem o zniesławienie.
Luksusowa willa w centrum Warszawy przy ulicy Nabielaka stanie się nie tylko obiektem zazdrości, ale i późniejszych
pomówień.
Azylem ma być zbudowana w Kcyni rezydencja nazwana
„Margowo” na cześć żony Margarete Haase. Gromadzi tam dzieła sztuki i przy okazji angażuje się finansowo w prace archeologiczne w Biskupinie. Daje się poznać jako mecenas sztuki, ale

i artysta; śladem tych
pasji są tomiki wierszy.
Po wk roczeniu
Niemców do Warszawy 1939 roku negocjuje z okupantem
pozwolenie na otwarcie Zakładu Badań
Materiałowych na bazie Instytutu Metalurgii i Metaloznawst wa Politechnik i.
Zakład współpracuje
z ośmioma fabryczkami wykonującymi zlecenia cywilne, ale i dla
Wehrmachtu. W czasie okupacji w willi przy Nabielaka gościł często niemieckich oficerów. To dostarczy argumentów wrogom.
Po wojnie został uwięziony pod zarzutem kolaboracji. Prowadzono śledztwo w tej sprawie w Piotrkowie Trybunalskim.
Czochralski nie mógł się skutecznie bronić, wyjaśniać swojego
stanowiska i roli. Nie mógł powiedzieć, że decyzja o powstaniu
„kolaboracyjnego instytutu” była podjęta w porozumieniu z przedstawicielami podziemnego polskiego państwa. Dzięki jego interwencji zwolniono z obozów koncentracyjnych docenta Mariana
Świderka i Stanisława Porejkę. Jedynie ci artyści i intelektualiści,
których chronił, mogli świadczyć w jego obronie. Nie znaleziono
oczywistych dowodów kolaboracji, ale też nie oczyszczono z zarzutów. Czochralski odzyskał wolność, ale nie dobre imię. Wykorzystali to profesorowie Politechniki Warszawskiej i podjętą w grudniu
1945 roku uchwałą ostatecznie zamknięto mu drzwi do uczelni.

szczytów
Dosięgamy
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Obowiązywała też niepisana umowa niewymieniania nazwiska Jana
Czochralskiego w jakiejkolwiek sytuacji.
Czochralski zapoczątkował dyscyplinę badań
znaną dziś jako chemia fizyczna i inżynieria materiałowa. Planował eksperymenty w taki sposób, aby
wyniki badań laboratoryjnych i eksperymenty były
przekładane na technologie. Czochralski widział to
równolegle. Jako aptekarz
nie eksperymentuje w próżni, zawsze celem jest otrzymanie leku.
Sejm RP ogłosił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. Odbyło
się wiele uroczystości ku jego czci, telewizja publiczna pokazała
film dokumentalny. Dyskretnie przemilczano okoliczności wymazywania go z pamięci przez tyle lat i tego, czyja to była zasługa.
Przypomnę, że dwukrotnie na posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej stawała sprawa rehabilitacji Czochralskiego i zawsze upadała, zarówno w 1984, jak i w 1993 roku. Stało się to dopiero w 2011 roku.
Czy kropla cyny mogła zmienić naukę polską? Wystarczyła kropla zawiści, aby przepełnić czarę goryczy klęski.
Archiwalne materiały udostępnił nam dr Paweł Tomaszewski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk.
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Zgłoś opakowanie roku!
Mawia się, że zły design krzyczy do klienta,
dobry zaś jest cichym sprzedawcą.
Zapraszamy Państwa do miejsca, gdzie cisza mieszać się będzie
z pięknem, sztuką i dobrym designem. ART OF PACKAGING – Perła
wśród opakowań, czyli plebiscyt, w którym wyłonione zostaną
w wielu inspirujących kategoriach najlepsze, najciekawsze i najbardziej
intrygujące opakowania z tych obecnych już na sklepowych półkach
(ART OF PACKAGING Professional) oraz z tych, które dopiero niedawno
zrodziły się w głowach młodych artystów (ART OF PACKAGING Debiuty).

Jubileusz 10 lat

7 marca 2016 roku w Poznaniu już po raz 10. odbędzie się Gala Finałowa,
podczas której Perłami wyróżnieni zostaną najlepsi z najlepszych.
Nagrody przyznane zostaną w obecności osobistości ze świata biznesu,
przemysłu, nauki i kultury. W roli głównej tego wieczoru wystąpią jednak
opakowania – niebagatelne dzieła sztuki o zadziwiającej funkcjonalności
i niezwykle wysmakowanym designie.

Kontakt:
Email: office@artofpackaging.pl
Tel.: 668821011
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Z Mariolą Kalicką rozmawia
Mariola Zdancewicz

Mam nic
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Twoje prace są w wielu muzeach, galeriach,
w prywatnych rękach, jesteś osobą znaną. Czy jesteś artystką spełnioną?
Cały czas poszukuję. Są jeszcze pomysły, które
muszę zrobić, i takie, które muszę pokazać inaczej
niż dotychczas, to znaczy, że się nie zamykam, ciągle mam jakiś plan rzeźbiarski. Przyznam, że na mnie
działa wszystko, co się wokół dzieje. To mnie napędza i podświadomie działają nawet prace znajomych,
które dla mnie nabierają innych wartości, i korci mnie,
by ich użyć w swojej rzeźbie.
Tak reaguję na coś, co mi się
spodobało.
Zauważyłam, że rzeźbisz
tematami. Od czego zależą?
Powodem jest zwykle
coś, co gryzie… czasem delikatnie i pieszczotliwie, a czasem tak, że aż boli. A lubię tematami, bo lubię budować
cykle, które są potrzebne
przy aranżacji wystaw. I rzeczywiście, mam rzeźby powiązane ze sobą jakąś treścią, ale tematy są różne.
Twoja interpretacja rzeczywistości wydaje się
zmysłowa i jednocześnie baśniowa, czy świat jest
dla Ciebie szary i dlatego go upiększasz?
Nie, na pewno nie jest szary, ale nie wiem, jaki
jest, bo go szukam i sobie
wymyślam czasem formy
wyśnione, fantastyczne...
czasem myśl poleci po prostu. To tak jak zadanie bądź
pomysł na statuetkę, mam
hasło i muszę ubrać je w formę. Jaką formę ma przybrać
obietnica? Jeszcze nie wiem,
ale mam takie wyzwanie
od kilku dni. Pamiętam, rok
temu miałam zamówienie
na statuetkę, która miała wyobrażać „Mam nic”. Formą da
się przekazać sprawę ulotną, zaskoczyć ludzi, można wyrazić myśl poetycką,
myśl jak wiatr, jak powietrze,
smak czy zapach. Właściwie
to wszystko jest poetyckie,
a jedno z drugim zazębia się
w pracach i w tym, co usiłuję wyrzeźbić, a czasem napisać. Przyznam, że piszę, gdy
jestem zmęczona i szkoda
mi pomysłu, a chciałabym
go zapamiętać. Szybciej się
pisze, niż rzeźbi. Rzeźba to
najpierw pomysł, który trzeba wymodelować, przekuć
w materiał, wycyzelować,
jeżeli chodzi o brąz. To mnóstwo etapów, a wiersz – siadam, piszę... szybko piszę,
żeby myśl nie uleciała. I już.
Prowokujesz...
Oczywiście. Zauważyłam i wszyscy mi to mówią, że prowokuję nawet słownie. W ludziach jest
jakiś wstyd, taki do ukrycia, a ja przecież prowokuję tylko sprawami ludzkimi. Uczuciem, potrzebą,

koniecznością miłości. Ludzie się tego wstydzą, nie
rozumiem dlaczego. Wczoraj miałam gościa w pracowni, który zapytał: „A ma pani tę pracę, przy której się rumieniłem?”. A ja na to: „Rumieniec? Co takiego?”. W stronę seksu słownie sobie pofolgowałam, ale
chciałam tylko tego pana speszyć. Drażni mnie, gdy
człowiek mówi, że uczucie jest mu nieprzystępne,
a przecież ma rodzinę, ma dzieci i on udaje, że sprawy seksu są mu odległe i że tym nie żyje. Człowiek
tym żyje, ma prawo żyć, a że z tego są potem pączki,
czyli dzieci, to już inna sprawa. Człowiek ma do przeżycia trochę uczuć, trochę się
zezłościć, trochę natrudzić,
po prostu...
Składamy się z postępowania dobrego, szlachetnego, a czasami trudno nam
spojrzeć w lustro. Ale gdy
się ma pokorę i odwagę, to
bywają sytuacje, w których
trudno siebie znieść. Wtedy
wiem, że coś mi nie wyszło.
Poproszono Cię, abyś swoimi rzeźbami uświetniła sto trzydziestą rocznicę urodzin Marcina Rożka.
Wystawa miała i nadal ma miejsce w jego klimatycznej willi – muzeum w Wolsztynie...
Mogę powiedzieć, jak odebrałam to miejsce. Byłam tam pierwszy raz i poprzez klimat tego domu,
i myśl, że Rożek miał tutaj świetne warunki do pracy, gdzieś tam rosła mała zazdrość. Też bym chciała
mieć wyjście z pięknego domu do ogrodu, gdzie aleja rzeźb prowadzi nad jezioro, jakbym przez moment
była w raju. To miejsce i propozycja mnie skusiły. Mój
profesor Bazyli Wojtowicz wspominał, że tutaj Rożek
bardzo się liczył. Znam jego życiorys i wiem, że dopadły go lata wojny i nie chciał służyć Niemcom, skończył w obozie, niestety...
Ktoś powiedział, że jesteś kontynuatorką jego
myśli twórczej.
Zbyt dobrze nie znam artystycznej drogi Rożka,
znałam zaledwie jego trzy prace: „Szopena”, „Siewcę”
i „Moniuszkę”, dopiero w muzeum zobaczyłam więcej.
Przed wystawą pani dyrektor pokazywała mi też wyłowione z jeziora prace. Niemcy wiele z nich potopili.
Niektóre się zniszczyły, w zależności od rodzaju materiału. Te w kamieniu i ceramice udało się uratować.
Z betonu czy gipsu już nie. Związał się z bogatą rodziną, która dała mu właściwie cały wachlarz zamówień. Rzeźbił po kolei wszystkich jej członków, przepiękne portrety dzieci w marmurze. Moja droga jest
troszeczkę inna, nie rzeźbię w kamieniu i nie robię
portretów. Szczerze mówiąc, w ogóle ich nie lubię,
prawdopodobnie dlatego, że mi to nie wychodzi. Natomiast lubię bawić się formą i szukać metafory, pewnej filozofii zbudowanej na słowie. Słowo prowokuje
do wydobycia właściwej formy. Rożek chyba tak nie
pracował, chociaż może w jego pracach też było trochę metafory...
Jaka jest pozycja artystów w Polsce, przede
wszystkim w Poznaniu?
Trudne pytanie, które budzi we mnie rozrachunek z tym, co zrobiłam, a poza tym zdaję sobie sprawę, że w Poznaniu rzeźba nie jest doceniana. Miasto
nie tylko nie dało plastykom lokalu, wręcz przeciwnie,
ich siedziby zostały skomercjalizowane i przerobione
na zwykłe restauracje, których właściciele chełpią się
dobrą komercją, a środowisko rzeźbiarskie mieści się
gdzieś po kątach, i to, uważam, jest bardzo niedobre.

To na pewno ma swój wydźwięk! Przecież mieliśmy między innyA mnie zauroczył Stachura. Spotkałam się z jego mamą już
mi Berdyszaka...
po jego śmierci. Opowiadała, że bardzo lubił rosół, więc zaganiaChyba jedyną osobą, której się udało wybić z Poznania jest ła żywą kurę i za chwilę ciach, już się gotował. Taki moment mi
Magdalena Abakanowicz.
wystarczył, żeby powstał cykl poświęcony Stachurze, czyli: „UluTo inny rozdział, ponieważ ona wyszła z tkaniny, potem ją biona zupa Steda”, „Kura domowa”, nie pamiętam tytułu trzeciej
utwardzała, tym zdobyła pozycję, a następnie miała takie pienią- pracy, wszystkie wykonane w brązie, moją taką ulubioną technidze, że mogła sobie zażyczyć odlania tych rzeczy utwardzonych ką na wosk tracony.
w brązie, cały czas miała duże granty i te
pieniądze pracowały. Powstawały multiplikacje, rzeźbiarskie lasy. Otrzymała
nawet propozycję z Japonii, żeby jedno
wzgórze „zalesić” pracami. Normalnie
rzeźbiarze nie mają takich możliwości.
Co byś zmieniła w życiu artystycznym poznańskich rzeźbiarzy?
Chciałabym, żeby zadbano o to środowisko i dano mu miejsce. Jest szkoła wyższa, a wszystko idzie w kierunku
jakiejś takiej pedagogiki, takiej służalczości użytkowej... Gdy przychodzą absolwenci na staż do mojego małego
miejsca pracy, mają gotowe gadżety,
z którymi robią jakieś wycinanki, wklejanki... jestem zdziwiona. I oni czują się
plastykami! Gdy im się mówi: „Chwileczkę, ale to nie powinno iść w tym kierunku”, to nic nie daje, ich celem jest zrobienie czegoś, taka dekoracja dla dekoracji,
a wszystko nietrwałe, bez poszanowania dla materiału, projektu i przestrzeni.
Jaką techniką pracujesz?
Łączę brąz z kamionką lub z ceramiką. Ostatnio pracuję w zakładzie, gdzie
korzystam z pieca. Powstaje więc dużo
prac ceramicznych, ale cały czas ciągnie
mnie do brązu i gdzieś wplatam jego
elementy, bo brąz zaświeci, uszlachetni rzeźbę.
Gdzie poza muzeum w Wolsztynie
można zobaczyć Twoje prace?
W tej chwili otrzymałam propozycję
wystawienia prac w muzeum w Czarnkowie, w pięknych wysokich wnętrzach, w przestrzeni, której mi zabrakło w Wolsztynie. Będę też wystawiać
w różnych małych miejscowościach.
Przy każdej ekspozycji staram się
robić kilka nowych prac, żeby moi stali goście też mieli jakąś ucztę. Na pewno w przyszłym roku zrobię wystawę
w Obornikach Wielkopolskich, bo to
moje miasto rodzinne i czterdzieści pięć
lat mojej pracy twórczej. To mnie kręci
i to mam w planach. W pracowni zawsze mam coś bieżącego, coś, co chronię, póki nie jest skończone.
Pracę, której wszystkie elementy są
gotowe i właściwie potrzebuję jednego
dnia do zmontowania, nazywam „I pięknie grał”. Chodzi o to, że dowiedziałam
się o romansie koleżanki, która, według
mnie, bardzo potrzebowała tego uczucia, zdarzyło jej się i po dwóch tygodniach na moje pytanie: „Jak ...więc to są jedyne egzemplarze?
tam się układa?”, ona mówi, że to koniec. Nie mogłam się z tym
Tak, to unikaty. A wiesz, że chciałabym zobaczyć tę pracę...
pogodzić... Jej towarzysz pięknie grał na akordeonie, chciałam to
Zresztą z kątów pracowni wyciągam co rusz jakieś rzeźby, niezatrzymać.
raz zdziwiona jestem, ile też te paluszki zrobiły. I to też zrobiły, i to
Kiedyś dostałam od Ciebie pracę, która nazywa się „Kura do- też...
mowa”. Piękna, wszystkich zachwyca...
A ja Cię zapraszam.
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