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Stawiajmy na
techniczną elitę
Z prof. Tomaszem Łodygowskim, rektorem Politechniki
Poznańskiej, rozmawia Mariola Zdancewicz

Uroczyste
wręczenie
odznaczeń
w Wielkopolskim
Urzędzie
Wojewódzkim
Politechnika Poznańska znalazła się na
czwartym miejscu wśród polskich uczelni w rankingu najlepszych uniwersytetów na świecie – według liczby cytowań
prac naukowych zarejestrowanych na
indywidualnych profilach Google Scholar. Jednocześnie jest też trzecią najczęściej wybieraną uczelnią w Polsce!
Proszę o skomentowanie tych dobrych
wiadomości.
Mam pełną świadomość, że nie wszyscy pracownicy każdej uczelni posiadają
konto Google, a jeśli wziąć to pod uwagę, można wnioskować, że wyniki są nie
do końca obiektywne. Oczywiście cieszy,
że wśród zaklasyfikowanych do rankingu 1200 uczelni z całego świata Politechnika znalazła się na 853 miejscu, a wśród
polskich uczelni zajęła czwarte miejsce.
Wyprzedziły nas uczelnie zdecydowanie
większe, oczywiście tu również trzeba
wziąć pod uwagę fakt, że gdyby wszyscy
posiadali profile na Google Scholar, być
może wynik Politechniki Poznańskiej byłby wyższy. Cieszy nas również, że jesteśmy
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dobrze postrzegani przez potencjalnych
kandydatów. W rankingu najczęściej wybieranych polskich uczelni w przeciągu
ostatnich kilku lat znajdowaliśmy się na
drugim albo trzecim miejscu, w ubiegłym
roku zajęliśmy miejsce równorzędne z Politechniką Gdańską, w tym roku jesteśmy
na trzecim miejscu, za Politechniką Gdańską i Politechniką Warszawską. To dobry
znak, że kandydaci nas wybierają zwłaszcza w sytuacji, gdy demografia za chwilę
zacznie dyktować, ile osób jakie uczelnie
będzie wybierało. Uważam, że w tej chwili
mamy nadmiar młodzieży kończącej szkoły średnie i decydującej się na studia wyższe. To ponad osiemdziesiąt procent. W ten
sposób w ciągu ostatnich lat studia straciły
na jakości. Żeby tę jakość odzyskać, liczba
przyjmowanych studentów powinna być
mniejsza.
Zatem lekka zmiana w maturze i egzaminy wstępne?
Nie, tego nie postuluję, bo można
wybrać przyszłych studentów na podstawie najlepszych wyników maturalnych.

W naszym przypadku rekrutacja jest prowadzona w sposób centralny, każdy kandydat ma możliwość zgłoszenia się na kilka
kierunków. Oczywiście wybiera ten przez
siebie preferowany, a gdyby się na niego
nie dostał, może poinformować, że chciałby zostać przyjęty na inny. Z tej pierwszej
preferencji mamy w tej chwili około sześciu
kandydatów na jedno miejsce. Spośród
nich rzeczywiście można wybrać młodzież,
która przynajmniej do końca szkoły średniej wykazała się najlepszymi rezultatami.
Konieczne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu w naszej uczelni. Kiedyś wśród
tych, którzy zdali maturę, tylko sześć procent szło na studia i z tego jeszcze jedna
trzecia odpadała w czasie studiów. Wówczas mogliśmy mówić, że studia kończyła
elita, inteligencja techniczna. Obecnie, biorąc pod uwagę nadmiar przyjmowanych
studentów, łatwo stwierdzić, że wśród populacji są osoby, które nie powinny należeć
do tej grupy, z pełnym oczywiście szacunkiem dla ich wszelakiej innej aktywności, którą mogłyby uprawiać, a skądinąd

widzimy, że na przykład szkolnictwo zawodowe upadło na poziomie średnim i odtworzenie go jest dzisiaj szalenie trudne,
a naprawdę brakuje osób, które potrafią
wykonywać stosowne czynności właśnie
na poziomie średnim, technicznym. Można być naprawdę szczęśliwym człowiekiem,
układając jak artysta kafelki albo malując
komuś mieszkanie. I do tego nie potrzeba
studiów wyższych.
Studenci z Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego zdobyli pierwsze
miejsce w Polsce i czwarte w Europie
podczas Night of the Living Devs 4! To
wydarzenie jest największym hackatonem Windows 10 w Środkowo-Wschodniej Europie...

Nowo otwarta
Strefa Santander
Universidades
Rzeczywiście, w przypadku informatyki, gdzie mamy studentów z dwóch wydziałów, staramy się utrzymać bardzo wysoki poziom, może kosztem kandydatów
na studia, bo ograniczamy liczbę przyjmowanych osób, co przejawia się takim nieszczęściem, że w Wielkopolsce jest relatywnie mało informatyków, natomiast jak już
ich mamy, to są najlepsi. Nie pierwszy raz
nasi studenci wygrali bardzo prestiżowe
zawody. Gdyby zrobić światowy ranking
zwycięzców wszystkich zawodów z ostatnich piętnastu lat organizowanych przez
Microsoft, to uczestnicy z Politechniki Poznańskiej znaleźliby się na pierwszym miejscu, tyle było sukcesów. To jest oczywiście
elita informatyków.
Proszę opowiedzieć o wyróżnieniu Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, jaką dostał Pan, Panie Rektorze,
wraz z prorektorem profesorem Janem
Żurkiem.
Gremia, które zgłosiły kandydatury, doceniły naszą wieloletnią aktywność

w relacjach z przemysłem. Trudno mówić
o sobie, natomiast profesor Żurek ma niezwykłe doświadczenie, również jako były
prezes dużej firmy przemysłowej. Stąd bardzo dobrze zna to środowisko, co przekłada się na pozytywne relacje uczelni z otoczeniem gospodarczym, a w Polsce nie jest
to łatwe, ponieważ ta najsilniejsza i największa grupa gospodarcza, na współpracy
z którą musi zależeć wyższej uczelni technicznej, w zasadzie nie potrzebuje współpracy z jednostkami krajowymi, bo zwykle
ma umocowanie zagraniczne, wszystkie
działania typu badawczo-rozwojowego tych firm są prowadzone zwykle poza
Polską. Natomiast oczywiście istnieje cała
masa średniej wielkości przedsiębiorstw,
z którymi na tyle, na ile sytuacja gospodarcza pozwala, utrzymujemy dobre, stabilne
relacje. I cieszy nas, że ktoś z zewnątrz to
zauważył.
Gratulujemy. Godna zauważenia jest
inicjatywa Santander Universidades,
program który rozpoczął działalność
na Politechnice Poznańskiej i oferuje,

oprócz płatnych praktyk, pomoc w realizacji projektów badawczych.
Tak, z Santander współpracujemy już
od dłuższego czasu. Na jedną ze światowych konferencji, sponsorowaną i organizowaną przez bank, zaproszono około
trzech tysięcy rektorów z różnych uczelni
całego świata. Santander prowadzi bardzo
otwartą politykę wspierania edukacji światowej, w jakiejś części również eksponowane są międzynarodowe relacje z ośrodkami
edukacyjnym, zwłaszcza z krajów Ameryki Południowej tudzież Półwyspu Iberyjskiego, a wszyscy są partnerami głównymi.
Santander bardzo życzliwie podszedł do
naszej ubiegłorocznej prośby o wsparcie
jednego z kończących się projektów, mianowicie do udziału studentów w zawodach
Formuła Student, i bardzo istotne wsparcie finansowe pozwoliło m.in. na zakup
części i na wzięcie udziału w zawodach na
trzech renomowanych torach światowych.
To przedsięwzięcie studenckie zakończyło
się dużym sukcesem, a w tej chwili Santander prosił nas o to, żeby mógł na terenie
uczelni otworzyć swoją siedzibę, w której studentom byłyby udzielane konsultacje, oferowane praktyki czy staże. Mam
nadzieję, że ta współpraca się rozwinie,
w szczególności w odniesieniu do wspierania projektów studenckich, które są ważnym punktem, ale wymagają większej ilości wkładów. W takiej sytuacji bank, który
prowadzi otwartą politykę dla edukacji
młodych ludzi, jest cennym partnerem.
Pod koniec roku podczas Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego w Szanghaju została podpisana umowa o współpracy między Politechniką Poznańską
a firmą Huawei. Czego dokładnie dotyczy? W Forum wziął udział także prezydent RP Andrzej Duda.
W obecności pana prezydenta zostało
podpisanych kilka umów między podmiotami chińskimi i polskimi, m.in. również dwie
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umowy podpisywane przez środowisko naukowe Poznania.
W imieniu Wydziału Elektroniki i Komunikacji podpisywałem
umowę dotyczącą zorganizowania na naszej uczelni centrum
szkoleniowego Huawei. To bardzo intensywnie rozwijająca się
firma, zatrudniająca w tej chwili
około 170 tysięcy osób, z czego
40 tysięcy pracuje poza Chinami,
reszta w Shenzhen – takiej chińskiej Dolinie Krzemowej. Niektórzy żartobliwie mówią, że gdy
pojawiają się genialne, innowacyjne pomysły w tej zasadniczej,
amerykańskiej Dolinie Krzemo-

Z Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego
w Szanghaju
wej, to w ciągu dwóch lat są one eksponowane na całym świecie, natomiast gdy
pomysł zaistnieje w Shenzhen, to jest eksponowany na całym świecie już po dwóch
tygodniach. W Polsce ambasadorem marki został Robert Lewandowski – doskonale
znany na świecie piłkarz. Jego zdjęcie z telefonem czy iPadem jest widoczne na plakatach. Oczywiście Huawei to przede wszystkim producent dużych systemów, które
obsługują sieci komputerowe. Nasi koledzy
z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego podpisali tę drugą umowę
i 22 stycznia rozpoczęło działalność Centrum Innowacji PCSS-Huawei.
Również pod koniec roku podczas III
Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi Politechnika Poznańska wyróżniona została Polską Nagrodą Innowacyjności 2015. Nagrodę przyznaje
Polska Agencja Przedsiębiorczości i redakcja „Forum Przedsiębiorczości”. Co
doceniono?
To również jest trochę związane z naszą aktywnością gospodarczą, ale też z ilością patentów produkowanych corocznie
na Politechnice, z działaniami określanymi
często dwoma słowami: „rozwiązania innowacyjne”, które rzeczywiście przekładają się na gospodarkę. To zdefiniowanie jest
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bardzo niejasne, bo często stanowi jedynie hasło,
które nie wskazuje jednoznacznie na oczekiwania.
Rzadko mówi się, na czym
ma polegać nowe rozwiązanie i co w istocie powinno być osiągnięte.
Podpisał Pan akt założycielski spółki celowej Politechniki Poznańskiej –
Politechnika Innowacje
sp. z o.o. W uroczystym
podpisaniu
uczestniczyli profesor Jan Żurek
– prorektor ds. współpracy z gospodarką, który objął stanowisko prezesa zarządu, oraz mecenas
Bartosz Gera – specjalista Centrum Innowacji i Rozwoju Transferu Technologii. Jaki jest cel spółki?
Zgodnie z zapisami ustawowymi uczelnia może utworzyć spółkę celową, której zadaniem powinno być eksportowanie myśli
przekładających się na innowacyjne rozwiązania w przemyśle. Myślimy szeroko
o wszystkich możliwych nowych działaniach w uczelni. Spółka celowa, jako jedyna,
może być generatorem mniejszych spółek-córek, które zajęłyby się wdrożeniami, na
przykład w konkretnej gałęzi przemysłu.
Myślimy też o powołaniu wraz z jakimś partnerem, z innymi podmiotami spółki zajmującej się transferem rozwiązań z dziedziny IT.
Ta spółka jest również elementem dopuszczanym jako spółka celowa, która ma służyć transferowi technologii, czyli dostępowi
do wszystkiego, co dzieje się na uczelni. Ma
również obowiązek szukania partnerstwa,
pomijam wykonywanie prac na życzenie
i zlecenia partnera zewnętrznego, a to jest
najskuteczniejsze. Być może uda się doprowadzić do wyjścia osób odpowiedzialnych
za transfer technologii na zewnątrz, ponieważ to jest osobny byt prawny. W tej chwili oczywiście spółka będąca pod nadzorem

uczelni jest jej stuprocentową własnością,
bo cały wkład finansowy został wniesiony przez Politechnikę Poznańską. Dlatego
też podczas zawiązania działalności prosiłem profesora Żurka, żeby pełnił rolę nadzorcy. Spółka może zawiązywać konsorcja,
może podjąć aktywność na różnych polach,
wnioskować o różnego rodzaju dotacje zewnętrzne, co jest dla nas też bardzo ważne,
ponieważ do ubiegania się o dotacje, również o dotacje europejskie, nie wszystkie
podmioty są uprawnione, a istnienie spółki daje szersze możliwości.
Jakie plany na nowy rok?
W dziedzinie organizacji i zarządzania jest parę bardzo dla nas ważnych rzeczy. Jesteśmy na etapie wdrażania systemu
obsługi informatycznej. To bardzo trudny
proces, polegający na budowaniu zintegrowanego systemu, który obsługuje zarówno nasze działy formalne, administrowanie całą załogą w liczbie 2200 osób. Nie
wspominając już o 20 tysiącach studentów
i 500 doktorantach. Rozpoczęliśmy działania mające na celu budowę przynajmniej
jeszcze jednego obiektu, mianowicie siedziby dwóch wydziałów, które znajdują się
poza kampusem Warta, a więc Wydziału
Architektury, umieszczonego w tej chwili przy ulicy Nieszawskiej, i Wydziału Inżynierii i Zarządzania przy Strzeleckiej. Przy
intensywnej pracy inwestycja powinna
zostać zrealizowana do końca 2017 roku.
Obecnie przygotowujemy się do rozpisania przetargu, będziemy szukać również
zewnętrznych środków sfinansowania
tego przedsięwzięcia. W naszej strategii założyliśmy, że do 2020 roku uczelnia będzie
skondensowana na jednym terenie. Poza
tym oczywiście chcielibyśmy, żeby pozycja
uczelni była nadal wysoka, ale o tym zadecyduje dostrzegana na zewnątrz rzetelność
i jakość absolwentów.
fot. Wojciech Jasiecki,
Dział Informacji i Promocji PP
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Philip Short
Pol Pot. Pola śmierci

Była to najbardziej radykalna rewolucja w dziejach ludzkości. W ciągu zaledwie kilku lat unicestwiła jedną czwartą ludności Kambodży – zwanej wówczas
Demokratyczną Kampuczą – i wprowadziła w życie idee, które były zbyt skrajne
dla wszystkich wcześniejszych reżimów. Celem Czerwonych Khmerów stała się
likwidacja wszelkich przejawów indywidualności, zaprzeczenie wszystkiego, co
ludzkie. Realizacji utopijnego celu służyła nie tylko hekatomba ofiar, ale również –
a może przede wszystkim – wprost niewyobrażalne okrucieństwo, które zmieniło
w koszmar zarówno życie, jak i śmierć mieszkańców Demokratycznej Kampuczy.
Szaleństwo, w jakim pogrążyła się Kambodża, było dziełem jednego człowieka,
występującego pod pseudonimem Pol Pot, przywódcy Czerwonych Khmerów, nauczyciela, a niegdyś
studenta jednej z paryskich uczelni.
Dlaczego rewolucja Czerwonych Khmerów posunęła się do niepojętej skrajności? Dlaczego tak
wielu kambodżańskich intelektualistów zaangażowało się ślepo w ruch, który okazał się tak upiorny?
Dlaczego wreszcie wielu dawnych działaczy Czerwonych Khmerów, wykształconych, myślących ludzi,
w tym wielu takich, których krewnych zgładzono pod rządami Pol Pota, wciąż utrzymuje, że był on wielkim patriotą, a jego zasługi usprawiedliwiają winy? W swojej fascynującej książce Philip Short próbuje
odpowiedzieć na te wszystkie pytania.

John Irving
Hotel New Hampshire

To klasyczny przykład tak zwanej „czarnej komedii”. Pierwsze skrzypce w tej brawurowo napisanej, przesyconej erotyzmem powieści grają członkowie rodziny Berrych, wiedzeni obsesyjnym pragnieniem stworzenia dochodowego hotelu. Szukając
odpowiedniego miejsca do realizacji projektu, a także własnego miejsca w życiu, co
raz konfrontowani z niespodziewanymi tragediami bohaterowie wikłają się w różne
zwariowane sytuacje, które równie często wywołują u czytelnika salwy śmiechu, jak
wyciskają mu z oczu łzy. Warto więc chyba przy lekturze tej świetnej powieści pamiętać o jednej z zawartych w niej maksym: „Życie jest na serio, a sztuka dla frajdy”.

Lisa Kleypas
Sekrety
letniej nocy

Pierwsza część z bestsellerowego cyklu Wallflowers. Cztery młode
damy z londyńskiego
towarzystwa łączy jeden
cel: wykorzystać kobiecy
spryt i sztuczki, aby znaleźć męża. Rozpoczyna
się sezon śmiałych polowań. Annabelle Peyton
zrobi wszystko, aby ocalić rodzinę przed finansową katastrofą. Postanawia wykorzystać swoją
urodę i rozum, aby nakłonić odpowiedniego
arystokratę do oświadczyn. Annabelle ma już
intrygującego – i nieustępliwego – zamożnego,
potężnego wielbiciela – Simona Hunta, który
jasno dał jej do zrozumienia, że z radością stanie się jej przewodnikiem po świecie cielesnych
rozkoszy i wybawi jej rodzinę od finansowych
kłopotów. Annabelle jednak odrzuca jego szokującą propozycję, gdyż Simon Hunt nie spełnia jej podstawowego warunku – nie należy
do świata arystokracji. I choć przyjaciółki spieszą Annabelle z pomocą, a odpowiedni kandydat jest o krok od oświadczyn, okazuje się,
że ona sama ma kłopot z rozeznaniem się we
własnych pragnieniach… Pewnej letniej nocy
ulega namiętnemu uściskowi Simona i jego
kuszącym pocałunkom i odkrywa, że miłość to
najbardziej niebezpieczna ze wszystkich gier.

Magda Gessler

Pochwała kartofla

Pewna blondwłosa Polka, pojechawszy do Bułgarii, wzbudziła gorące uczucie w tureckim mieszkańcu Warny. Codziennie wzdychał i zarzucał
ją prezentami. Dzień rozstania zbliżał się jednak nieuchronnie. Czas było
wracać. Pociąg stał gotów do odjazdu, gdy na peron wpadł Turek i wręczył
przez okno ostatni, z serca płynący dar. Był to dwukilowy worek dorodnych
kartofli! Rzecz działa się w kraju, w którym stragany uginały się pod ciężarem pomarańczy, fig
i granatów, w czasach gdy w Polsce widok pomarańczy w sklepie przyprawiał wszystkich o żywsze bicie serca. Pięknej Polce zrazu śmiać się zachciało, ale szybko przypomniała sobie, że król
Jan III Sobieski ziemniakami obdarował ukochaną Marysieńkę. Co prawda, z myślą żeby ozdobiły
jej ogród. Szybko jednak okazało się, że ta jakże
ozdobna roślina jest i smaczna. Od tej pory ziemniaków w Polsce nigdy nie brakowało. Dziś nie
cenimy ich. Nowomodny ryż, makarony i kuskus
przeganiają je z naszych stołów. Opowiada się
o nich różne krzywdzące plotki, jakoby były tuczące i pozbawione wartości odżywczych. A tymczasem zawierają więcej witaminy C niż jabłka
i mają pięć razy mniej kalorii niż makarony i kasze. Są lekkostrawne, do tego mają właściwości
zasadotwórcze, co jest ważne przy współczesnej
diecie, zakwaszającej nasze organizmy. Obfitują w potas obniżający ciśnienie krwi oraz w magnez, który, poza tym że wzmacnia kości, poprawia też
humor! Muszą być jednak odpowiednio przyrządzane, by nie straciły witamin i minerałów. Należy unikać rozgotowywania, gdyż stają się tuczące
i niesmaczne. Warto też pamiętać, że większość tego, co dobre, kryje się
tuż pod skórką, więc obierajmy je cieniutko, a najlepiej gotujmy lub pieczmy ze skórką.

Ziemniaki dauphine
ziemniaki
żółtka
masło
gałka muszkatołowa
ciasto:
mąka
jajka
sól
masło do smarowania

1 kg
4
60 g

150 g
2
pół łyżeczki

Obrane ziemniaki ugotować w osolonym wrzątku,
odcedzić, przepuścić przez praskę lub maszynkę. Zrobić
purée, dodając masło, żółtka, sól i gałkę muszkatołową.
W rondlu zagotować szklankę wody z masłem. Zmniejszyć maksymalnie ogień, wsypać mąkę, energicznie mieszając. Dodać sól i, cały czas mieszając, gotować, aż ciasto będzie odchodziło od ścianek. Zdjąć z ognia i ucierać,
dodając kolejno jajka. Połączyć masę ziemniaczaną z ciastem na gładką masę. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia i lekko posmarować masłem. Nałożyć masę do szprycy
i wycisnąć na blachę ziemniaczane rozetki. Zapiekać około 10 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C.
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Moje ukochane lasy…
Nadleśnictwo w wieku sosny
Z nadleśniczym Mirosławem Macherskim
z Nadleśnictwa Koło rozmawia Mariola Zdancewicz
Niedawno Nadleśnictwo Koło obchodziło 90-lecie działalności w Lasach
Państwowych. Co to oznacza dla leśnictwa i co to oznacza dla tego nadleśnictwa?
Z jednej strony to bardzo długi czas,
z drugiej strony to przeciętny wiek życia
dojrzałego drzewostanu, który u tej najbardziej popularnej sosny wynosi około
90 do100 lat, a w przypadku dębu to już
120 do 140 lat. Dla lasu jest to okres jednego pokolenia, natomiast dla leśników to
już kilka. Mówi się, że leśnik sadzi i pielęgnuje, ale nigdy nie zbiera plonu.
90-lecie działalności Nadleśnictwa
Koło w Lasach Państwowych to piękny jubileusz i zarazem wartościowy fragment
historii naszych lasów. Niemniej pamiętamy, że państwowa administracja leśna
na tym terenie funkcjonuje już od 220 lat.
Co się działo z okazji 90-lecia?
Główna uroczystość jubileuszu odbyła się 11 września ubiegłego roku w historycznej siedzibie nadleśnictwa w Gaju Stolarskim i poprzedziła ją
msza święta w klasztorze Paulinów w Brdowie, przed obrazem
Matki Boskiej Zwycięskiej spod Grunwaldu. Na uroczystość przybyli znamienici goście, m.in. Katarzyna Kępka – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, nadbrygadier Wojciech Mendelak – wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej, ks. bp Edward Janiak – ordynariusz kaliski. W trakcie
uroczystości odsłoniliśmy kamień poświęcony przedwojennemu
wybitnemu nadleśniczemu – inż. Stanisławowi Tomkiewiczowi.
Oczywiście były przemówienia, odznaczenia resortowe: Ministra
Środowiska, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kordelasy Leśnika Polskiego, medal ZW OSP i wyróżnienia finansowe,
wystawy prezentujące nasze nadleśnictwo z jak najlepszej strony,
a także niezapomniana biesiada…
Czym wyróżnia się Pańskie nadleśnictwo?
Przede wszystkim położeniem i historią. Znajdujemy się
w centralnej Polsce, w granicach województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, na terenie czterech powiatów i siedemnastu gmin samorządowych. Siedziba nadleśnictwa
leży nad brzegiem polodowcowego Jeziora Długie-Modzerowskie, blisko źródeł Noteci. Na naszym terenie znajdują się złoża
soli kamiennej, eksploatowane w Kłodawie, oraz węgla brunatnego. Posiadamy niemal najstarsze w Europie zabytki pradziejowe
w postaci grobowców megalitycznych sprzed około 5,5 tysiąca
lat, które zachowały się w Gaju i w Wietrzychowicach i stanowią
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obecnie Park Kulturowy. W sąsiedztwie Gaju, nad tym samym jeziorem, urodziła się matka Fryderyka Chopina. Szczególnym i tragicznym miejscem jest teren pierwszego na ziemiach polskich
niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem,
który pochłonął 250-300 tysięcy istnień ludzkich, głównie Żydów.
Poza tym na terenie nadleśnictwa są dwa rezerwaty przyrody,
pierwszy leży w leśnictwie Rogóźno i, mając jedynie 36 arów, jest
najmniejszy w Wielkopolsce, drugi to około pięćdziesięciohektarowy rezerwat Kawęczyńskie Brzęki w leśnictwie Babiak, z najdalej na północny wschód wysuniętym stanowiskiem jarzębu brekinii na Nizinie Wielkopolskiej.
Skąd taka nazwa i kto tu brzęka?
Jarząb brzęk albo jarząb brekinia to nazwa własna gatunku
drzewa z rodziny różowatych. W rezerwacie jest 247 egzemplarzy
żyjących wśród innych drzew liściastych. Rosną na lekkim wzniesieniu, które swego czasu uratowali leśnicy, gdyż na obrzeżach
tego wzniesienia funkcjonowała kopalnia żwiru eksploatowanego na masową skalę i wywożonego koleją wąskotorową. Gałązka
jarzębu brekinii stanowi znak graficzny – logo – naszego nadleśnictwa, opracowany na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej.
Jakie wydarzenie z przeszłości nadleśnictwa pamięta Pan
najbardziej?
Jednym z istotnych zdarzeń była utrata przez Nadleśnictwo
Koło historycznej siedziby w Gaju Stolarskim. Mianowicie do czasu reformy terytorialno-administracyjnej, w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, Gaj leżał w województwie poznańskim
i w powiecie kolskim. Po ich likwidacji i utworzeniu 49. nowych
województw Gaj znalazł się w granicach nowo utworzonego województwa włocławskiego i toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Skutek tych zmian był taki, że z naszej dotychczasowej siedziby musieliśmy korzystać gościnnie ponad dziesięć lat. Obiekty
w Gaju nie należały już do naszego zarządu, więc nie mogliśmy
przeprowadzić żadnych remontów. W 1986 roku rozpoczęliśmy
budowę siedziby nadleśnictwa w Kole i zakończyliśmy ją w 1989
roku, z braku funduszy, w stanie surowym. Dopiero po moim wystąpieniu o przywrócenie poprzedniej granicy na północy nadleśnictwa, w porozumieniu z dyrekcją toruńską, nasza siedziba
powróciła, że tak powiem, do macierzy. W 1997 i 1998 roku przeprowadziliśmy kosztochłonne remonty budynków, służących
nieprzerwanie od lat siedemdziesiątych. W ten sposób udało się
zachować historyczną siedzibę nadleśnictwa, w zasadzie niezmienioną architektonicznie od lat dwudziestych XX wieku.
Jak porównuje Pan lasy, które zastał Pan, z tymi po ponad 40
latach pracy?
Drzewostany nadleśnictwa stały się bogatsze w gatunki liściaste – przebudowaliśmy, i czynimy to nadal, drzewostany jednogatunkowe w drzewostany mieszane, dostosowane składem gatunkowym do siedlisk. Przebudowa odbywa się poprzez tzw. rębnie

częściowe, rozciągnięte w czasie, gdyż ograniczamy stosowanie
zrębów zupełnych. Znacznie poprawiliśmy stan dróg leśnych,
wyremontowaliśmy gruntownie wszystkie leśniczówki i wybudowaliśmy trzy nowe, poprawiając tym samym warunki bytowe
pracowników.
Teraz korzystamy ze środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych, ale i ze wsparcia NFOŚ i GW. Dzięki dofinansowaniu
z Programu Infrastruktura i Środowisko kwotą około trzech milionów złotych, ale i ze środków własnych, na przestrzeni ostatnich lat wybudowaliśmy czternaście odcinków dróg o nawierzchni utwardzonej, głównie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
a także w kompleksach leśnych narażonych na podtopienia. Ponadto wykonaliśmy trzydzieści obiektów małej retencji nizinnej,
wykorzystując do tego celu miejsca istniejących wcześniej niewielkich, naturalnych zbiorników wodnych, które już od wielu lat,

Świt nad Jeziorem Długim-Modzerowskim, fot. Maria Macherska
wskutek długotrwałych okresów suszy i małej ilości opadów, były
pozbawione wody. Odtworzone małe zbiorniki na dłużej zatrzymują w lesie zgromadzoną po zimie i pozostałą po wiosennych
opadach wodę. Nawet w tak suchym okresie jak ubiegłoroczny
w 90% zbiorników udało się utrzymać lustro wody na takim poziomie, że mogła z nich korzystać zwierzyna i otaczający las. Nie chodzi o to, żeby utworzyć jedno duże jezioro, bo jego oddziaływanie na lasy rozrzucone na powierzchni półtora tysiąca kilometrów
kwadratowych będzie skromne. Na terenie nadleśnictwa funkcjonuje też sześciohektarowa szkółka leśna, wyposażona w sterowaną komputerowo deszczownię pobierającą wodę z naturalnego
zbiornika, z którego przed wojną, w ramach gospodarstwa torfowego, wydobywano torf z przeznaczeniem na opał dla okolicznej
ludności. W obrębie szkółki utworzyliśmy wspólnie ze Starostwem
Kolskim leśną izbę edukacyjną wzbogaconą ścieżką edukacyjną.
Jest Pan entuzjastą swojego zawodu. Ma Pan też przodków
leśników. O swojej pracy mówi Pan „moje kochane lasy”...
Moim pierwszym przodkiem, mającym do czynienia z lasami,
był Karol Nemethy, który w XIX wieku prowadził bażantarnię carską w Makowie pod Skierniewicami. Przywędrował z pogranicza
Węgier i Austrii wraz ze swoim kuzynem Józefem Neverly, który
z kolei trafił do Spały i Białowieży i został wielkim łowczym Puszczy
Białowieskiej. Mój dziadek – Ignacy Macherski, pochodzi z okolic
Przedborza, stamtąd trafił do Skierniewic, ukończył tam gimnazjum, przez pewien czas mieszkał nawet na stancji wspólnie z Reymontem. Jako człowiek czynu dwukrotnie piastował funkcję burmistrza Skierniewic, w międzyczasie poznał córkę Nemethy'ego
Franciszkę – swoją przyszłą żonę. Z ich związku narodził się mój
ojciec Juliusz i jeszcze czworo rodzeństwa. Stryj Tadeusz przed
wojną ukończył SGGW, został inżynierem leśnictwa i pracował

w okolicach Częstochowy. Był żołnierzem AK, a po wojnie wrócił w dawne strony i do emerytury pracował na terenie dyrekcji
katowickiej. Ojciec ukończył nieistniejącą już Państwową Szkołę
dla Leśniczych w Zagórzu koło Kłobucka. Był nadleśniczym Nadleśnictwa Brąszewice w dyrekcji LP w Łodzi, a przed emeryturą
zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Złoczew. Ja skończyłem
Technikum Leśne w Brynku na Śląsku i studia na Wydziale Leśnym
ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. W Nadleśnictwie Koło
funkcjonuję z krótką przerwą od 1975 roku, w tym jako nadleśniczy od 27 lat. Moja córka jest starszym specjalistą Służby Leśnej
w Nadleśnictwie Grodzisk, natomiast dwaj synowie nie okazali
tak dalekiego zainteresowania leśnictwem.
Środowisko leśników bardzo się zmieniło, to dobrze wykształcona, patriotyczna elita...
Gdy zaczynałem pracę w Nadleśnictwie Koło, było troje inżynierów: nadleśniczy i ja z żoną. W tej chwili mam kilkunastu
inżynierów i jestem dumny z kadry. Można spokojniej pracować,
mając doświadczonych, dobrze wykształconych i godnych zaufania współpracowników. To ważne, bo nadleśnictwo dzieli się na
dziesięć leśnictw i jego rozpiętość sięga około siedemdziesięciu
kilometrów.
Ma Pan za sobą piętnastoletnią współpracę z powiatami, jak
Pan ją ocenia?
Ogólnie mogę stwierdzić, że ze wszystkimi powiatami nadleśnictwo współpracuje bardzo dobrze. W ramach porozumienia
ze starostami w powiatach kolskim i włocławskim sprawuję nadzór na gospodarką leśną w lasach niepaństwowych. Najbardziej
intensywne kontakty mamy z powiatem kolskim, który w całości
wchodzi w zasięg Nadleśnictwa Koło i wspólnie organizujemy szereg imprez edukacyjnych. Z inicjatywy starostwa przystąpiliśmy
do Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”,
uzyskując tytuł „Promotora Ekologii” i „Mecenasa Polskiej Ekologii”.
Mówi się, że kolskie lasy łatwo się palą...
To przesadzona opinia. Nie ma niepalnych lasów, przy długotrwałych suszach ostatnich lat paliły się nawet lasy liściaste, uznawane na ogół za trudnopalne. Zmienia się też sposób monitorowania. U nas są dwie dostrzegalnie pożarowe, z których dyżurni
w razie niebezpieczeństwa przekazują informacje do punktu alarmowego nadleśnictwa i do PSP. Poza tym ludzie reagują dużo
szybciej, choćby poprzez telefony komórkowe. Straż jest sprawniejsza, używa sprzętu wysokiej jakości. A pamiętam z początków
mojej pracy, jak strażacy nie mogli czasem dojechać do pożaru,
bo na przykład ich stary Lublin gasł po przejechaniu stu metrów...
Posiadamy własną stację meteorologiczną, rejestrującą zjawiska
klimatyczne mające wpływ na możliwość powstania pożarów.
Mówi się o potrzebie zalesiania gruntów tzw. niskiej bonitacji rolniczej....

Moje ukochane lasy…
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Lesistość powiatu i terenu całego nadleśnictwa wynosi około
10%, o wiele za mało, niż powinno być. Lesistość Wielkopolski to
ponad 25%. Dlatego wszystkie grunty rolne niskich bonitacji, dotychczas uprawiane, bądź pozornie uprawiane, przez właścicieli
w celu otrzymania dopłat powierzchniowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można z powodzeniem zalesić,
otrzymując rekompensaty z tytułu zalesienia. Słabe grunty i tak nie
dają efektów produkcyjnych, a zalesienie ich pozwala na otrzymanie rekompensaty i jest dobrą inwestycją na przyszłość.

W 90. rocznicę powstania
Nadleśnictwa Koło wydaliście Państwo książkę autorstwa Leszka Sławomira
Pręcikowskiego, zatytułowaną „Nadleśnictwo Koło.
Dzieje administracji leśnej na tle przyrodniczo-gospodarczym osnute”.
Jak by Pan zachęcił do zapoznania się z tą publikacją?
Jest to opracowanie historii leśnictwa na naszym terenie od
czasów zamierzchłych do współczesności. Autor przedstawił stan
lasów kolskich i ich strukturę własnościową w poszczególnych
epokach oraz opisał losy pracujących tu ludzi. To pozycja dla braci leśnej i dla mieszkańców tego terenu, związanych z lasami. Wydaliśmy również drugą książkę: „Materiały do historii Nadleśnictwa
Koło”, autorstwa Krzysztofa Dorcza. Publikacja ta zwraca uwagę
na kulturotwórczą rolę miejscowych lasów i ich związki ze społeczeństwem. Szczególnie polecam w niej fragment pamiętnika niemieckiego nadleśniczego Heinza Maya, który pracował tu
w okresie drugiej wojny światowej, pomagał Polakom i krytykował
hitleryzm. Niezwykle ciekawa postać!
Straszono nas prywatyzacją, jak widzi Pan przyszłość Lasów
Państwowych?
Lasy Państwowe zostały zorganizowane w okresie międzywojennym, wbrew ówczesnym planom ich prywatyzacji. Wypracowały sprawną, trójstopniową strukturę zarządzania – dyrekcja generalna, dyrekcje regionalne, nadleśnictwa – mają dobre wyniki
ekonomiczne i osiągnięcia pozagospodarcze. Mogą nawet cieszyć
się i szczycić tym, że są jednym z lepiej zorganizowanych lasów
państwowych w Europie. To oznacza, że lasy polskie będące częścią majątku narodowego znajdują się w dobrych rękach, a wszelkie próby dzielenia tego majątku bądź jego przekształcania w inne
formy organizacyjno-prawne byłyby błędem. Chciałbym wierzyć,
że nauczeni już na tylu błędach takiego niewybaczalnego grzechu nie popełnimy.
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Jest nowe Safe Harbor
Unia Europejska i Stany Zjednoczone przygotowały nowe
porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, które są wykorzystywane przez amerykańskie firmy. Porozumienie Safe Harbor 2 umożliwi płynne
funkcjonowanie amerykańskiej branży internetowej w Europie, w tym takim koncernom jak Facebook oraz wszystkim
innym firmom, które będą chciały wysłać dane europejskich
klientów do USA.
UE i USA mają odmienne podejście do ochrony danych
osobowych. Aby upewnić się, że dane Europejczyków na amerykańskich serwerach są równie bezpieczne co w UE, Bruksela i Waszyngton dotąd posługiwały się porozumieniem
Safe Harbor, które określało, jakie zasady firmy amerykańskie
mogą wprowadzić w celu ochrony danych. W październiku
ubiegłego roku zostało ono jednak unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości UE, który dał Komisji Europejskiej czas
do końca stycznia tego roku na zawarcie nowego porozumienia i dlatego Komisja Europejska przedstawiła Safe Harbor 2.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami komisarz do spraw
sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vĕra
Jourová poinformowała, że umowa będzie obejmowała wprowadzenie w amerykańskim Departamencie Stanu instytucji
rzecznika praw obywateli UE, który ma dbać o przestrzeganie zapisów nowego porozumienia. Obawy biznesu budzi jednak zapis dotyczący dorocznego przeglądu funkcjonowania
nowego porozumienia, a konkretnie jego wpływ na możliwość przewidywania firm co do warunków swojego działania.
Obrońcy praw człowieka wyrażają z kolei zaniepokojenie działaniami amerykańskich służb wywiadowczych, które w pewnych sytuacjach będą mogły zdobyć dostęp do danych Europejczyków. Uważają, że takie sytuacje powinny być dużo
wyraźniej zdefiniowane.

Zadowoleni niezadowoleni
W Europie najlepiej mieszkać we Francji lub w krajach
Beneluksu i Skandynawii. Najgorzej jest za to na południu,
a zwłaszcza w południowych Włoszech i w Grecji. Eurobarometr opublikował wyniki badań na temat życia mieszkańców
stolic i większych miast krajów unijnych. Ankieterzy przepytali
40 tys. osób w 79 europejskich miastach i w czterech obszarach metropolitalnych – w Atenach, Lizbonie, Manchesterze
i w Paryżu. Badanie było przeprowadzone w maju i w czerwcu
zeszłego roku. Badacze stwierdzili przede wszystkim, że większość Europejczyków jest usatysfakcjonowana z faktu mieszkania w swoim mieście. Dwie trzecie mieszkańców docenia
miasto, w którym żyje, a tylko w sześciu miastach zadowolonych było mniej niż 80 procent mieszkańców. Górną piątkę
pod względem zadowolenia tworzą kolejno: Oslo i Zurych –
po 99 procent zadowolonych mieszkańców, oraz Aalborg, Belfast i Wilno – po 98 procent. Po drugiej stronie skali znajdują
się Stambuł – 65 procent, Ateny i Palermo – 67 procent, obszar metropolitalny Aten – 71 procent, Neapol – 75 procent
i Miszkolc – 79 procent.
O-MAZ

Moje ukochane lasy…

Z Arkadiuszem
Błochowiakiem, dyrektorem
Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu,
rozmawia Maja Netter

Inwestycje
w infrastrukturę
Szacuje się, że straty powodziowe są
ogromne. Czy Polska, a przede wszystkim Wielkopolska, jest przygotowana na powódź? Ubiegły rok był bardzo
suchy, czy dalej pogoda pozwoli nam
uniknąć powodzi? Jakie inwestycje poczyniliście Państwo, aby uchronić Wielkopolskę przed żywiołem?
Było ich kilka, ale trzeba tutaj koniecznie wspomnieć o odbudowie prawostronnych i lewostronnych wałów
Warty w gminie Śrem. Inwestycja dotyczyła wałów przeciwpowodziowych
na długości ponad sześciu kilometrów
i obejmowała szereg robót, polegających na wzmocnieniu oraz na uszczelnieniu korpusu i podłoża wału, co było
wskazane dla poprawy stanu technicznego obwałowania oraz dla prawidłowego zabezpieczenia przeciwpowodzio-

Jakie są perspektywy na kolejne pieniądze z Unii?
Niestety w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest mniej środków na inwestycje związane z gospodarką wodną, niż było to w poprzednich
latach. Będziemy korzystali z dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na działania w zakresie małej retencji Unia dołoży
z tego programu około 100 mln zł. Pierwsze inwestycje planujemy rozpocząć już
w bieżącym roku. Zeszłoroczna susza udowodniła, jak ważne dla gospodarki regionu
i całego kraju jest inwestowanie w wodę.
Jakie są więc priorytety działań na najbliższe lata?
Potrzeby w zakresie gospodarki wodnej w Wielkopolsce są olbrzymie. Oszacowaliśmy je na około 2,3 mld zł. Wiemy, że

zalewem. Jest on jedną z priorytetowych
inwestycji nie tylko w Wielkopolsce, ale
i w Polsce.
Jako pierwsi w Polsce wprowadziliście
system monitorowania i sterowania
urządzeniami przeciwpowodziowymi
województwa...
W 2012 roku rozpoczęto przygotowania oraz ogłoszono przetarg w biuletynie
zamówień Unii Europejskiej na wykonanie
stałego monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych wraz z elementami sterowania tymi obiektami. System taki to nie
tylko ułatwienie w zakresie nadzorowania
poszczególnych obiektów, ale także możliwość szybkiego wykrycia awarii oraz zagrożenia powodziowego. Istotnym elementem eksploatacji i utrzymania urządzeń
jest monitoring istniejących, jak i nowo
budowanych obiektów. System umożliwia

wego terenów leżących na zawalu Warty. wszystkiego nie da się zrealizować. ChceW szczególności poprawiła zabezpiecze- my skupić się głównie na kontynuacji ponia przed powodzią Śremu i przyległych prawy bezpieczeństwa powodziowego
terenów gmin Śrem i Książ Wielkopolski. mieszkańców i inwestować w małą retenW roku 2015 zakończył się też duży Pro- cję. W „Planach zarządzania ryzykiem pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich...
wodziowym”, opracowanych przez KrajoW jego ramach w latach 2009-2015 zre- wy Zarząd Gospodarki Wodnej, zwrócono
alizowaliśmy łącznie 65 inwestycji o war- szczególną uwagę na rejon kaliski jako retości ponad 308 mln zł. Główny nacisk gion o najwyższym w Wielkopolsce zagropołożono na zabezpieczenie przeciwpo- żeniu powodzią. Za kluczową inwestycję
wodziowe oraz na małą retencję. Oddali- dla regionu wodnego Warty należy uznać
śmy do użytku sześć zbiorników wodnych, budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna
które znakomicie sprawdziły się w okresie na rzece Prośnie. Inwestycja ta ma stratesuszy, alimentując wodę do rzek i podno- giczne znaczenie dla obniżenia istniejącesząc poziom wody. Dzięki temu uniknięto go ryzyka powodziowego w znacznej częsytuacji, jaką można było zaobserwować ści regionu wodnego Warty, w tym również
na rzekach bez zbiorników retencyjnych, w większych miastach, takich jak Kalisz, Kow których poziom wody obniżył się na nin czy Poznań.
tyle, że niemal całkowicie zaniknęło Mówiło się już dawno o budowie tego
w nich życie biologiczne. W ramach pro- zbiornika retencyjnego. Zaległości ciąggramu odnowiono też infrastrukturę prze- ną się od lat siedemdziesiątych...
ciwpowodziową, wzmocniono wały przeInwestycja miała nabrać tempa po wielciwpowodziowe, naprawiono większość kiej powodzi w 1997 roku. Powstał wtedy
szkód, jakie powstały po powodziach w la- „Program dla Odry 2006”; był moment, że
tach ubiegłych.
pojawiły się nawet mapy z zaznaczonym

nadzorowanie przepompowni, zbiorników
retencyjnych, samodzielnych budowli piętrzących oraz wybranych odcinków obwałowań, które są oddalone od siebie o kilka,
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów. Jego wprowadzenie skraca czas reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz pozwala
na stały dostęp do informacji o parametrach poszczególnych urządzeń.
Podstawą działania związanego z wykonaniem systemu monitoringu są zapisy
ustawy „Prawo wodne”, która nakłada na
organy administracji rządowej i samorządowej obowiązek ochrony przed powodzią i suszą. Celem projektu było stworzenie systemu monitoringu, obejmującego
swoim zasięgiem w pierwszym etapie 205
urządzeń i obiektów przeciwpowodziowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, a będących na
stanie WZMiUW w Poznaniu. W roku 2013
zakończono procedurę wyłaniania wykonawcy robót w drodze postępowania przetargowego, w 2014 roku rozpoczęto wykonywanie prac, a zakończono je w 2015 roku.
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Atrakcyjny
Śrem
Z burmistrzem Śremu Adamem
Lewandowskim rozmawia Kasia Górecka
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Śrem to dynamicznie rozwijająca się
gmina, jej dogodne położenie doceniają nie tylko mieszkańcy, ale i inwestorzy.
„Przystań dla Twojego biznesu” to Państwa hasło. Czym przyciągacie inwestorów?
Rzeczywiście Śrem to gmina, która się
rozwija. Spoglądając na dane demograficzne, można zauważyć coroczny wzrost
liczby mieszkańców. Równolegle zwiększa się potencjał finansowy. W 2006 roku
budżet wynosił 60 mln złotych, w roku
bieżącym to już 120 mln. Ostatnie dziesięć
lat to zmiana oblicza miasta. Oczywiście
wszystko dzięki mieszkańcom, ponieważ
dzięki ich pracy odpis od podatku jest coraz większy. To również mieszkańcy swoimi
staraniami sprawiają, że stopa bezrobocia
w naszym regionie wynosi zaledwie 5,5%.
Ten wynik jest efektem wielu podejmowanych działań. Wymienię trzy podstawowe.
Jako gmina stwarzamy warunki do zapewnienia każdemu dziecku miejsca w przedszkolu lub w żłobku, otwieramy się na Metropolię Poznań, ale na potencjał Śremu
ma wpływ charakter śremian, którzy są aktywni społecznie i zawodowo.
Proszę opowiedzieć o strefie ekonomicznej, kto już u Was jest i na kogo liczycie?
Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” funkcjonuje

w Śremie od grudnia 2006 roku. Przez
ten czas zagospodarowano już kilkadziesiąt hektarów. Pierwsza część to obszar
przy obwodnicy Śremu, gdzie z powodzeniem działają firmy z kapitałem polskim, niemieckim i holenderskim: Polish
Assembly Centre, Grupa Recykl, BASF Polska i MODRA. W innym rejonie Śremu wciąż
bardzo intensywnie rozwija się TFP Grafika
Sp. z o.o., która zatrudnia ponad 300 osób.
W Nochowie działają trzy fabryki koncernu Rehau. Do zagospodarowania pozostaje jeszcze dwanaście hektarów terenów
objętych strefą. Prowadzimy różnorodne
działania w zakresie promocji gospodarczej oraz wspieramy przedsiębiorców, również w ramach Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, którego Śrem
jest członkiem, ponieważ wiemy, że dobra
kondycja przedsiębiorców to większy potencjał całej gminy.
Po modernizacji obwałowań rzeki Warty, blisko dziesięciokilometrowego odcinka, jak oceniłby Pan poziom ochrony
przeciwpowodziowej miasta Śrem oraz
terenów rolnych?
Śrem ma doświadczenia powodziowe,
ostatnie z lat 2010 i 2011. Byliśmy wówczas
w fazie rozpoczęcia projektu skierowania
się w stronę rzeki, którego pierwszy element stanowiło wybudowanie promenady,
sfinansowanej ze środków unijnych. Obecnie jesteśmy po drugiej fazie, polegającej
na przebudowie ulicy Nadbrzeżnej, chyba
jednej z najbardziej zaniedbanych części
Śremu. Dziś jest to urocza ulica ze szlakiem

rowerowym, tuż przy rzece. Kolejne inwestycje infrastrukturalne, które powstają
i będą powstawały wzdłuż rzeki sprawiają,
że Śrem staje się coraz bardziej atrakcyjny.
W 2015 roku prowadzono, bodajże
pierwszą w Wielkopolsce, renowację wałów. Inwestycję zrealizowano na odcinku
o długości sześciu kilometrów, na ten rok
pozostały jeszcze cztery kilometry. Prace
prowadził Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych, który już na etapie
projektowania uwzględnił nasze sugestie
dotyczące dostosowania wałów do powszechnego korzystania, przygotowując
ścieżki rowerowe i biegowe. Liczę na to, że
pozostałe wały będą również poddane renowacji, co nie tylko poprawi atrakcyjność
gminy, ale przede wszystkim sprawi, że będziemy czuli się bezpiecznie.
Czy przewidujecie Państwo dalsze inwestycje w infrastrukturę nadrzeczną?
Nad rzeką zaczęto otwierać restauracje i punkty usługowe. Tereny położone
przy rzece stały się również atrakcyjne
dla nowych mieszkańców, którzy osiedlają się w tym miejscu...
Otwieramy się na rzekę Wartę. Co ważne, nie tylko my, ale podobną strategię
wprowadza Poznań. Wspólnie, w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
przygotowujemy się do złożenia aplikacji o sfinansowanie węzłów komunikacji
rzecznej. Chcielibyśmy, żeby pomiędzy Śremem a Poznaniem funkcjonowała komunikacja w formule tramwajów wodnych lub
statków pasażerskich. Niemniej wymaga to
ogromnego nakładu projektowego. Praktycznie jesteśmy gotowi i po części również z pozwoleniem na budowę. Obecnie
pracujemy nad studium wykonalności, nad

projektem wykorzystania tych węzłów, które powinny być połączone ze ścieżkami rowerowymi, wypożyczalniami rowerowymi
oraz z komunikacją miejską, tak by rzeka
funkcjonowała w innowacyjnej formule.
Przy rzece powstały już trzy restauracje.
Przygotowujemy się również do dużej aplikacji w zakresie modernizacji budynków
kultury, które połączą promenadę z historyczną ulicą Mickiewicza, z innowacyjnym
projektem sali widowiskowej i z nową przestrzenią muzealną.
Co słychać w sprawie farmy fotowoltaicznej, czy znalazł się już inwestor?
Jako gmina nie jesteśmy zwolennikami farm wiatrowych, postawiliśmy na farmy fotowoltaiczne. W drodze przetargu na
trzydzieści lat wydzierżawiliśmy nieużytki
gminne, na których ma mieścić się farma.
Zaproponujemy następne przeznaczone
na ten cel miejsca i ogłosimy kolejne przetargi. Będziemy dążyć również do tego, by
w powoli zamykanym wysypisku śmieci
wydzierżawić kolejne kwatery pod farmy
fotowoltaiczne.
9 lutego zaprezentowany został projekt
rozbudowy budynku Muzeum Śremskiego, proszę opowiedzieć o szczegółach tej inwestycji.
Od dwóch lat prowadzimy prace inwestycyjne dotyczące przebudowy budynków Muzeum Śremskiego. Jest to
muzeum regionalne, które jako instytucja

kultury spełnia bardzo ważną funkcję. Dokładnie w lutym przedstawiliśmy opinii
publicznej projekt rozbudowy muzeum,
które nazwaliśmy Centrum Muzealnictwa
w Śremie. Centrum połączy promenadę
i ogrody nadwarciańskie ze starymi, ale
wyremontowanymi
budynkami, a obok
powstanie nieruchomość wystawiennicza z możliwością
wykorzystania jej na
salę widowiskową
mieszczącą trzysta
osób. W bieżącym
roku, bo w takim terminie przewidywany
jest konkurs, chcemy
zrealizować to działanie, aby kolejna
instytucja kultury tętniła życiem i przyciągała mieszkańców atrakcyjnym wizerunkiem i ofertą.
Śrem już po raz trzeci będzie gospodarzem maratonu MTB. Przy okazji tej imprezy warto nastawić się też na zwiedzanie, bo na terenie miasta znajduje
się kilka wartych uwagi obiektów. Najbardziej charakterystycznym budynkiem jest wieża ciśnień...
My, mieszkańcy gminy Śrem, jesteśmy
bardzo aktywni. Biegamy, pływamy, bierzemy udział w różnorodnych zawodach.

OFERTA

W tym roku w kalendarzu imprez sportowych zaplanowanych jest wiele wydarzeń:
5. Mróz Śrem Półmaraton uważany za jeden z trudniejszych w Wielkopolsce, druga edycja biegu śremskiego w ramach
Wielkopolskiej Ligi Biegowej, maraton

MTB z udziałem rowerzystów z całego kraju, sztafeta biegowa 20 Października czy
ogólnopolski Puchar Nordic Walking. Wiele imprez sportowych różnej rangi zorganizowanych będzie też przez organizacje pozarządowe, ale najważniejsze jest
to, że mieszkańcy sami aktywnie uczestniczą w życiu sportowym. Budujemy szereg obiektów, które służą rekreacji, a przykładem niech będzie Budżet Obywatelski
Śremu, w którym najwięcej głosów zdobyły
boiska, place zabaw oraz plac Street Workout. Zapraszam do Śremu.

O tym, że nasienie Polaków ledwo mieści się w normach wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia (39 mln plemników
w nasieniu z jednej ejakulacji), alarmuje profesor Maciej Kurpisz,
genetyk z Polskiej Akademii Nauk. Przebadał on nasienie stu
mężczyzn w wieku 19-35 lat z Poznania i Lublina. Okazało się, że
w spermie badanych panów znajduje się zaledwie 40-50 mln plemników. I to w całym wytrysku, podczas gdy na przykład u przodujących pod względem jakości spermy Kanadyjczyków jest to 60 mln
plemników w jednym mililitrze nasienia – mówi prof. Kurpisz.
Problemem jest nie tylko liczba, lecz także jakość plemników. Te
w nasieniu polskich mężczyzn są wyraźnie mniej ruchliwe, niż
powinny być. Być może to właśnie jedna z przyczyn epidemii
niepłodności wśród Polaków.

Epidemia
niepłodności
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Z prof. Maciejem Kurpiszem, kierownikiem
Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek
Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
i światowej klasy specjalistą z zakresu
genetyki rozrodu i leczenia niepłodności,
rozmawia Mariola Zdancewicz

O niepłodności mężczyzn rozmawiali- różnicowania, sięgająca liczby dwóch ty- o implantach ślimakowych, tak drogich, że
śmy już kilka razy, jednak sytuacja nie sięcy genów, jest na tyle olbrzymia, że w trakcie sekcji implant się wyjmuje i przebyła aż tak groźna. Mówi się o epidemii nie jesteśmy w stanie nawet informatycz- kazuje członkom rodziny jako pewnego roniepłodności. Czy komórki macierzyste nie przetworzyć całej organizacji genowej, dzaju dobro cywilizacyjne.
Nie wykluczam, że możemy wytwotak żeby zgromadzić informacje biologiczbędą pomocne w jej leczeniu?
Sytuację chwilowo mamy bardzo trud- ne na poszczególnym etapie różnicowania, rzyć w najbliższej przyszłości komórki, któną, ponieważ komórki rozrodcze przecho- zamykając ją i doprowadzając do różnico- re będą dużo lepsze, niż komórki przydane
nam przez ewolucję. Prowadzimy obserdzą przez finezyjny układ odbudowy, co wania komórki rozrodczej.
wacje w stosunku do danych genów, które
polega między innymi na tym, że zeru- Czy można zastąpić ją implantami?
Korzystamy tylko z rezerwuaru na- czasami ewolucja pomija, na przykład geny
ją swój wiek komórkowy. Każdy rodzący
się organizm, poza klonowaniem, posia- turalnego. Implanty doskonale zastępu- długowieczności, bo dla ewolucji najważda pełen garnitur możliwości, które pro- ją pewne organy i wcale nie są takie fine- niejsze jest zachowanie ciągłości gatunku.
To jest pula genowa leżąwadzą do tego, że mimo
ca odłogiem, którą teraz
iż dziecko pochodzi od
Lekarze szacują, że co piąta polska para ma problemy ze
rozpoznajemy. Czy jest
ojca i matki, która ma
spłodzeniem dziecka. Do niedawna powszechne było
rywalizacja pul genowych,
dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści czy pięć- przekonanie, że to przede wszystkim kobieta powinna leczyć się widzimy na podstawie organizmów niższych. Żeby
dziesiąt lat, to jego układ
na bezpłodność. Mężczyzna często nawet nie trafiał do lekarza. rozmnożył się Caenorhabwiekowy pozostaje całditis elegans, musi znaleźć
kowicie otwarty, czyli zaA tymczasem obecnie lekarze zajmujący się niepłodnością
osobnika innego gatunczyna od zera. Nie znamy
przyjmują, że tak zwany czynnik męski występuje u około
ku i wykonać odpowiedwszystkich procesów zeni wkład energetyczny,
rujących, a chcielibyśmy
50 proc. par ze stwierdzoną niepłodnością, w tym w 30 proc.
na tyle niebagatelny, że
je bezpiecznie zastosoprzypadków problem leży wyłącznie po stronie mężczyzny.
ogranicza jego zdolności
wać do innych komórek,
przeżycia. Nie wdając się
gdyż tak samo nieśmiertelną jest też komórka nowotworowa, któ- zyjne, bo mogą być implanty biologiczne w szczegóły, możemy założyć, że ten osobra jednak odrzuca wszystkie możliwości i niebiologiczne i nawet te niebiologiczne nik będzie żył krócej i dochodząc do rozmogą uzyskiwać nieraz dużo większą wy- rodu, mniej więcej o dwadzieścia procent,
autoregulacji.
Jeśli poznamy geny krytyczne dla pro- dajność inżynieryjno-strukturalną; choćby a nawet do jednej trzeciej, ogranicza sobie
cesu przetwarzania w komórki rozrodcze, implanty stawowe, które mogą długo eg- długość życia!
to będziemy mogli te komórki odnawiać. zystować w organizmie ludzkim i mogą być Chcesz powiedzieć, że każda kobieta,
Na razie wiemy, jakie są komórki macie- przekazywane z jednego organizmu do która urodzi dziecko, żyje krócej?
Wieloródki w układzie epidemiolorzyste, z których pozostała pula się różni- drugiego. Mamy przecież system implancuje. Skala wariantów genowych procesu tów, które się niejako dziedziczy, mówię tu gicznym oczywiście ograniczają sobie

To są fibroblasty skórne, bo one najżycie. Jest na to wystarczająca ilość da- naszego życia. Komórkę należy tak zautonych mówiąca, że wkład kobiety w rozród regulować, żeby materiał telomeryczny cią- chętniej podlegają pluripotencjalności, co
wielokrotny ogranicza jej długość przeży- gle pozostawał nietknięty, czyli żeby dłu- już wykryli laureaci Nagrody Nobla. Ten
cia. Istnieje pula długowieczności – genów, gość telomerów była constans. No i wtedy schemat był dotąd niedoskonały w sensie
takim, że uzyskiwano plemniki, które nie
którymi na pierwszy rzut oka ewolucja się człowiek będzie żył bardzo, bardzo długo.
Od niedawna karierę w fizjologii ko- zawsze z sukcesem kończyły swój rozwój.
nie zajmuje, są one genami ukrytymi, czyli
nie tymi, które nas przyciągają do rozrodu. mórkowej robi pole magnetyczne niskich Nie wszystkie komórki dające początek
W odległej perspektywie jest fakt, że bę- częstotliwości, zbliżone do pola magne- i nie wszystkie, które kończą proces różnidziemy na przykład dziewięćdziesięciolat- tycznego kuli ziemskiej. Izolowane serce cowania, są prawidłowe. W kilkudziesięciu
kami. Wyłapujemy tę pulę genową u ludzi kurczęcia poddano działaniu tego pola. procentach w normalnym procesie wytwadługowiecznych, dlatego modne są bada- Niskie częstotliwości odgrywają gigan- rzania komórek na terenie jądra te komórnia stulatków na całym świecie i są definio- tyczną rolę w cytoprotekcji. Komórki ser- ki ulegają wtórnej resorpcji, bo mają błędy
wane całe zestawy bądź pojedyncze geny cowe nie mają zdolności replikacji, więc genetyczne. „Spermatogeny” jako tako praodpowiedzialne za długowieczność. W na- badano ten wpływ na komórki, które swój widłowo je autoregulują. W tym przypadszych rękach będzie leżało już niedługo cykl zakończyły i są w stanie constans. Na- ku nie mamy tej możliwości, więc odsetek
użytkowanie tej puli genowej poprzez dro- stępnie wyizolowano to serce, połączo- błędów będzie jeszcze większy.
biazgowe analizy naukowe, które dopro- no przez wszystkie naczynka perfuzyjne Czy zatem jest to możliwe, że w 2017
wadzą do tego, że te komórki uzyskają cał- z medium. Serce, które u kury żyje pięć do roku, jak twierdzą eksperci z Kallistem,
kowicie nową jakość, powodując ekspresję siedmiu lat, w polu magnetycznym prze- pojawi się pierwsza osoba stworzona
z wykorzystaniem sztucznej
genów, czyli ich akcję biospermy?
logiczną, którą, być może,
Męskiej płodności zagraża zanieczyszczenie środowiska,
Oczywiście jest możliwe rozbędziemy mogli dubloużywki, spożywanie zbyt tłustych potraw i… uprawianie
rodzenia człowieka przy pomocy
wać poprzez zwiększanie
klonowania, tylko że wydajność
liczby kopii danego kosportu – przede wszystkim kolarstwa, a także długotrwałe
tego procesu jest niezwykle nirzystnego genu i osiągać
stosowanie sterydów. Jak zapewniają naukowcy,
ska i musielibyśmy mieć sto macoś, co w jakości ewoluratunkiem
dla mężczyzn jest częste uprawianie stosunków tek surogatek, żeby oczekiwać
cyjnej nie mogłoby uzyjednego potomka, który byłby
skać powodzenia.
seksualnych, a także dieta bogata w witaminę C, E oraz
w miarę prawidłowy. To jest próAle i tak już od trzyw kwas foliowy, co wpływa na zwiększenie ilości spermy.
ba w tej chwili biologicznie niedziestu lat z pewną dozą
dopuszczalna, bo na sto nastaarogancji ingerujemy
w procesy rozrodu i w ten sposób wytwa- żyło dwadzieścia osiem lat, czyli czterysta wionych sytuacji biologicznych być może
rzamy własne pasmo ewolucyjne, ale to procent dłużej! To leży w tej chwili w na- jedna zakończy się sukcesem.
jeszcze nie jest ta rewolucja genowa, która szych rękach, mamy już tak olbrzymie Nie panujemy nad tym, co z tej spermy
się urodzi?
czai się za drzwiami i która doprowadzi do możliwości!
Oczywiście, nie panujemy nad tym
tego, że faktycznie zaczniemy kształtować Jednocześnie wyprodukowano sztuczi chciałbym po prostu wiedzieć, w jaki
po prostu swoje własne ewolucyjne cechy ną spermę.
Istnieje ciąg doświadczeń, które po- sposób mamy nabyć pewność, że na przyw sposób niezmiernie przyspieszony.
Czy geny starszych ludzi są w jakiś spo- zwalają z macierzystych komórek sperma- kład ten system będzie działał w dwudziesób naśladowane, gromadzone, czy togonialnych w sposób sztuczny wyprodu- stu procentach? Bo nie wydaje mi się, żeby
kować plemniki. Proces nie jest do końca działał z większą efektywnością. Oczywibada się ich strukturę?
Mówi się powszechnie o pewnych ge- rozpoznany, zwłaszcza czynniki wzrostu ście poronienie czy brak rozwoju na etanach, które obniżają procesy miażdżyco- dla genów, którymi się posługuje. Tak uzy- pie wczesnozarodkowym nie bardzo nas
we organizmu, albowiem każdy osobnik skane plemniki w większości są nieruchli- boli, ponieważ te komórki, nawet w procejuż od dwudziestego pierwszego roku ży- we, ponieważ nie przechodzą przez na- sie normalnej prokreacji, i tak są wydalane,
cia posiada pewne cechy procesu miażdży- jądrze, które w tym doświadczeniu nie wydzielane, obojętnie jakbyśmy tego nie
cowego. Jeżeli byśmy w tym momencie istnieje. Jest oddzielny model uzyskiwania nazwali, bo to jest nieprawidłowe, ale to,
doprowadzili do zwiększonej aktywności samego plemnika w sposób, w jaki kształ- co będzie się działo już w drugim i trzecim
tego genu, to żeby te procesy zatrzymać, tuje się on w jądrze, i oddzielny model na- trymestrze, bardzo nas obchodzi. Tam licza być może u osób w starszym wieku od- bywania jego wartości funkcjonalnych ba błędów będzie się kumulować, a tutaj
wrócić, prowadzimy badania telomerazo- w najądrzu. Więc najczęściej jeszcze tego już będziemy mieli do czynienia z płodawe. Telomeraza to enzym, który przydaje modelu najądrzowego nie mamy opano- mi i pewnym nastawieniem etycznym. Czy
telomery, czyli korki, ograniczniki chromo- wanego. Dostajemy plemniki nieruchliwe możemy produkować siedemdziesięciosomów. Komórka, reprodukując się, musi i bardzo często genetycznie niezdatne do procentową liczbę niedoskonałych płodów,
zorganizować sobie najpierw materiał ge- przeprowadzenia przez pełen cykl rozro- żeby ocalić trzydzieści? Być może znajdą
netyczny, ta organizacja to właśnie chro- dowy. Liczba uczestniczących genów jest się rodzice, którzy zaakceptują i taki ciężar
mosomy, a żeby materiał był ciągle nie- pokaźna i możliwość popełnienia błędu psychologiczny, ale to jest bardzo trudne.
tknięty, to po obu stronach chromosomów olbrzymia. Jest to jeden z trudniejszych Dlatego wydaje mi się, że ta metoda bęma takie koreczki o przydanej długości, procesów uzyskiwania komórki rozrod- dzie jeszcze przeżywała liczne dyskusje.
zwane telomerami, i w trakcie każdej repli- czej z tak zwanej pluripotencjalnej komór- A wracając do ochrony mężczyzny
kacji komórkowej ta długość się skraca, co ki macierzystej, co udaje się w niewielkim przed niepłodnością…
Układ rozrodczy męski jest pierwszym
prowadzi do degeneracji materiału gene- procencie.
tycznego. Enzym telomerazy fundamental- Jak podchodzisz do wiadomości, że objawem naszej niekorzystnej działalnonie przeciwstawia się temu procesowi, re- eksperci z francuskiej firmy Kallistem ści cywilizacyjnej wobec siebie. Odnowa
generując te końcówki. Ma też gigantyczny nauczyli się tworzyć ludzką spermę spermatogenezy, czyli procesu różnicowaudział w przydawaniu telomerów komór- w laboratorium i już obliczają, że po nia, jest na tyle wrażliwa, a obecnie na tyle
kom rozrodczym, ponieważ wiek się zeruje, opatentowaniu swojej technologii, fir- niedoskonała, że zajmuje pierwsze miejwięc i telomery wracają do swojej oryginal- ma będzie zarabiać dwa i pół miliarda sce na liście epidemiologii jako przyczyna
niepłodności.
nej długości, co jest olbrzymią tajemnicą dolarów rocznie?
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O sukcesach, poszukiwaniu
lokatora, akredytacji,
potrzebie ulg podatkowych
i kompetencji

Z prof. Jackiem Gulińskim, prezesem Fundacji UAM
i dyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, rozmawia Merkuriusz

Ani się nie obejrzeliśmy, jak w styczniu
minął rok, odkąd objął Pan stanowisko dyrektora PPNT i prezesa Fundacji
UAM...
Rzeczywiście, czas szybko mija. Z mojego punktu widzenia najważniejszą rzeczą
była próba troszeczkę innego spojrzenia
na przyszłość obu tych instytucji. Poczyniliśmy zmiany organizacyjne, zmiany w zarządzaniu Parkiem i rozpoczęliśmy proces
tworzenia strategii rozwoju Parku do roku
2025, która za chwilę zostanie skończona i rozpocznie się jej wdrażanie. Po drodze odbyło się kilka uroczystości, bo w zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie Parku
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i 25-lecie Fundacji
UAM, a więc były
konferencje, sesje
jubileuszowe, wydawnictwa, filmy,
wywiady i trochę
wspomnień. Dosyć dużym echem
odbiło się otwarcie Laboratorium Wyobraźni i z tej okazji
5 września zorganizowaliśmy dla lokalnej
społeczności Piknik z Wyobraźnią. Gościliśmy tysiące osób, co bardzo pozytywnie
nas zaskoczyło. Liczba odwiedzających jest
nadal ogromna, w ciągu tygodnia przyjeżdżają do nas setki uczniów z przedstawicielami szkół z Wielkopolski i spoza niej,
i choć Laboratorium Wyobraźni jest pierwszym w Wielkopolsce stałym centrum popularyzacji nauki, to oczywiście nie jest
tak potężne jak Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Tego typu eksperymentatoria są już elementami niektórych parków
w Polsce, chociażby Pomorskiego Parku

Naukowo-Technologicznego, ale faktem
jest, że zrobiliśmy furorę, o czym świadczy
liczba odwiedzających i niemały oddźwięk
medialny. Bardzo nas cieszy, że młodzi ludzie mogą wybrać tak ciekawe, naszym
zdaniem, miejsce dla spędzenia wolnego
czasu. A przy okazji ludzie zyskują świadomość, że w ogóle istnieją parki technologiczne i że jeden z nich, a w dodatku pierwsza tego typu instytucja w kraju, znajduje
się w Poznaniu.
Wspominał Pan, że chciałby Pan pójść
w kierunku prorynkowym. Co to oznacza?
Park i Fundacja utrzymują się z działalności gospodarczej, przede wszystkim
ze sprzedaży usług badawczych, dlatego
mamy na uwadze dalszą rozbudowę oferty, lepszy marketing i dbałość o jakość.
W zeszłym roku otrzymaliśmy trzy certyfikaty ISO w różnych obszarach działalności, więc działania w tym kierunku już postępują i jednym z podstawowych celów
strategicznych jest lepsze wykorzystanie

potencjału istniejących laboratoriów i zespołów badawczych. Proszę zwrócić uwagę, że Poznański Park Naukowo-Technologiczny to jedyny park w Polsce, który
prowadzi badania, posiada własną kadrę
badawczą, własne laboratoria i po ostatniej parametryzacji jest jednostką naukową kategorii B. Jako miniośrodek badawczy otrzymujemy niedużą, ale cenną
dotację statutową z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Koncentrujemy się na szeroko pojętej chemii, ochronie środowiska, biotechnologii, technologiach informacyjnych i komunikacyjnych
oraz na elementach fizyki.
W ciągu najbliższych dwóch, trzech
lat najważniejsze będzie dla nas zgromadzenie wokół Parku grupy klientów-przedsiębiorców z Poznania, z Wielkopolski, ale
i z całego kraju, którzy staną się beneficjentami zadowolonymi z naszych usług,
co jednocześnie umocni naszą pozycję
i sprawi, że będziemy parkiem z prawdziwego zdarzenia.
Gdzie trafia Państwa oferta?
Bliżej nam do przedsiębiorców z Wielkopolski i z Poznania, a ponieważ jest to
region gospodarczo nieźle rozwinięty, to
tutaj mamy pole do popisu. Rynek usług
innowacyjnych w ostatnich latach został
trochę zepsuty poprzez rynek darmowych
i często mało sensownych dla odbiorców
szkoleń finansowanych ze środków unijnych i trzeba na nowo budować powiązania z przedsiębiorcami na bazie wzajemnego zaufania, kompetencji i rozumienia
tych kompetencji po obu stronach. To nie
jest takie proste nie tylko w Poznaniu, ale

i w każdym innym miejscu w Polsce. Przedsiębiorstwa nie zawsze zwracają się ku badaniom i rozwojowi, do czego przyczynia się system podatkowy, czyli brak ulg
podatkowych za działania na rzecz B+R,
według mnie koniecznych. Korzystne dla
przedsiębiorców zmiany w tym zakresie
przyczyniłyby się do znacznego zwiększenia zainteresowania naszą ofertą. Ważny jest też sposób konsumpcji funduszy
strukturalnych. Oczekuje się aktywności

ze strony przedsiębiorstw, co jest oczywiście bardzo sensowne, ale też trudne, ponieważ poziom świadomości ich przedstawicieli i umiejętność korzystania przez nich
z dostępnych środków jest bardzo różny
i w tym chcemy pomóc, a następnie w realizacji założonych wspólnie zadań. Dążymy do zdobycia zaufania klientów, ale
oczywiście celem nadrzędnym jest dobro
i rozwój danego przedsiębiorstwa.
Pokazaliście się też na konferencji w Pekinie...
Co roku bierzemy udział w konferencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia
Parków Naukowych (IASP), co pozwala zaprezentować się, nawiązać kontakty, porównać tendencje i działania parków na
całym świecie, posłuchać ciekawych wykładów. Tak było w 2015 roku w Pekinie,
dwa lata temu w stolicy Kataru – w Dausze,
a w tym roku konferencja odbędzie w słynnym Skolkowie pod Moskwą.
Jedno z Państwa największych osiągnięć to sprzedaż 44% udziałów w firmie Photo HiTech giełdowej spółce Synthos S.A. Proszę o tym opowiedzieć.
W ostatnich latach udało nam się zdobyć środki unijne na inwestycje kapitałowe
w nowe innowacyjne spółki. Mieliśmy do
zainwestowania około siedem milionów
złotych. Ulokowaliśmy je w trzynastu spółkach, w których posiadamy udziały. Dążymy do ich rozwoju, a następnie do sprzedania innemu inwestorowi albo do wsparcia
ich wzrostu na terenie Parku, tym bardziej
że część z nich ma tutaj swoją siedzibę. Jest
to pierwsze poważne wyjście z inwestycją,
która pozwoliła nam uzyskać dwa razy więcej, niż zainwestowaliśmy. Uzyskane środki przeznaczymy na inwestowanie w nowe
spółki. Cieszy nas przejęcie spółki przez
Synthos, bo dzięki temu określony pomysł
zostanie wdrożony do produkcji. Oni mają
jasno wytyczony model rozwoju – wejście
na nowe rynki z oryginalnym produktem.
Mamy nadzieję na finalizację w tym roku
kolejnych dwóch podobnych działań określonych fachowo jako dezinwestycja. Udane działania w tym zakresie stwarzają nam
bowiem możliwość uczestnictwa w ogłaszanych za moment unijnych konkursach
na nowe środki inwestycyjne.
Wrócę jeszcze do ubiegłego roku, który
okazał się dla Państwa bardzo szczęśliwy, bo InQbator PPNT Fundacji UAM zajął wysokie, 7 miejsce w Europie i 9. na
świecie wśród inkubatorów związanych
z uczelniami. Tym samym dołączył do
prestiżowego grona najlepszych inkubatorów w rankingu UBI Global.
Rzeczywiście, uczestniczyliśmy w takim konkursie, zresztą parę lat temu ten
sam inkubator zdobył nagrodę jako najbardziej obiecujący inkubator technologiczny

oparty na wiedzy. To oczywiście ważne
międzynarodowe uznanie dla naszych
sukcesów w procesie preinkubacji przedsiębiorstw i we wspieraniu będących w początkowej fazie, małych, jedno-, dwu-, kilkuosobowych przedsiębiorstw. Polityka
wobec lokatorów ulega ciągłej zmianie;
kilka tygodni temu przyjęliśmy nowy regulamin świadczenia usług, co pozwoli na
usprawnienia i na zwiększenie możliwości
wsparcia firm. Dbamy o to, żeby sukcesy
rynkowe spółek, przedsiębiorstw ulokowanych na terenie Fundacji, a jest ich ponad
osiemdziesiąt, dobrze świadczyły o gospodarzu miejsca.
Jaką powierzchnią dysponujecie Państwo dzisiaj?
W tej chwili poszukujemy lokatora dla
dużej powierzchni laboratoryjnej, który
w pełni wykorzysta specyficznie laboratoryjnie przebudowaną przestrzeń. Zadanie więc nie należy do prostych, ponieważ
udostępnienie tego miejsca nieodpowiedniej firmie byłoby pewnym marnotrawstwem. Poza tym nie mamy więcej miejsca,
przydałoby się uruchomienie kolejnego inkubatora, jednak przy obecnych możliwościach wsparcia europejskiego udział własny musiałby wynosić pięćdziesiąt procent,
a nawet więcej. Taka inwestycja pochłonęłaby parę milionów złotych, a jeśli weźmiemy pod uwagę ciągle jeszcze spłacane kredyty, udzielone nam na poprzednie
inwestycje, zdecydowanie się na taki krok
w tej chwili jest zbyt ryzykowne.
5 lutego 2016 roku uzyskaliście Państwo akredytację Ministerstwa Rozwoju
przyznaną profesjonalnym instytucjom
otoczenia biznesu, więc może o pieniądze będzie łatwiej?
W tym pierwszym rzucie akredytację
otrzymało kilkanaście jednostek w Polsce,
a wśród nich chyba tylko trzy parki. Akredytacja jest o tyle istotna, że to od niej zależy zdolność pozyskiwania klientów do
naszych usług, a to staje się kluczowym
elementem rozwoju Parku. Za chwilę zostaną ogłoszone konkursy dla przedsiębiorstw
chcących pozyskać środki na innowacyjny
rozwój, a ponieważ będzie je można wydać
tylko w instytucjach otoczenia biznesu, posiadających akredytacje, przekroczyliśmy
ten naturalny próg. W korzystaniu z pewnych funduszy europejskich trudność polega na tym, że przedsiębiorcy ubiegający się
o środki wybierają z wykazu instytucji otoczenia biznesu tę instytucję, w której otrzymane fundusze mogą przekuć na wsparcie
swojego rozwoju. Na liście będzie oczywiście również nasz Park, co byłoby niemożliwe bez otrzymania akredytacji. Przedsiębiorstwa aplikują o środki na konkretne
usługi, a jeśli zwrócą się do nas wcześniej,
pomożemy im w tym procesie.
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Noc Biologów jak
koncert dobrej grupy

Z prof. Bogdanem Jackowiakiem, dziekanem
Wydziału Biologii UAM, rozmawia Mja Netter

Już po raz piąty od- ponieważ jestem biologiem, ale nawet
była się Noc Biolo- jeśli wyjdę poza krąg codziennych, własgów. Przypomnij- nych zainteresowań, to nadal sądzę, że
my, jak wszystko biologia jest nauką XXI wieku, szczególsię zaczęło?
nie w kontekście poruszonym w Pani pyPomysł po raz taniu, który obejmuje z jednej strony bap i e r w s z y z o s t a ł dania podstawowe – stanowiące wartość
przedstawiony przed samą w sobie, a z drugiej wyniki badań wykilkoma laty w Ol- korzystywane w innych dziedzinach, choćsztynie podczas do- by w medycynie.
rocznej konferencji
Oponenci stwierdzenia, że biologia
dziekanów wydzia- jest tą podstawą nauki XXI wieku w konłów przyrodniczych tekście zmian klimatycznych, powiedzą:
z całej Polski. Swo- „Tak, ale akurat klimat nie jest domeną
je źródło ma na na- biologii, to problem interdyscyplinarny,
szym wydziale, a jej
inicjatorem był profesor Przemysław
wyraźnie w centrum rozwoju nauki, woWojtaszek, prodziekół którego funkcjonują inne dyscypliny.
kan do spraw nauki
W tegorocznej jubileuszowej edycji
i współpracy z zagraNocy Biologów ogłoszono konkurs na
nicą, który najpierw
najlepiej, najciekawiej przeprowadzow naszym gronie,
ne warsztaty, laboratoria, wystawy, poa później właśnie
kazy i quizy. Czy laureaci zostali już wyna forum dziekałonieni?
nów zaproponował,
Liczba ankiet oceniających jest tak
aby jeden dzień, jeduża, że to jeszcze chwilkę potrwa. Już po
den wieczór poświęraz drugi prowadzimy tego typu ocenę nacić na popularyzację
szych propozycji edukacyjnych, którą wywiedzy o życiu. Postawiają uczestnicy. W ubiegłym roku gruparto tę myśl i dziępy prowadzących, głównie studenci, miały
ki temu mamy możolbrzymią satysfakcję z tego, że zostały tak
liwość prezentawysoko ocenione przez uczestników, a do
cji najciekawszych
tego nagrodzone przez nas czekiem na zazagadnień biolokup materiałów potrzebnych do badań.
gicznych oraz jed„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie
nostek, wydziałów
będzie umiał – sprawdź swoją wiedzę
biologicznych. Do
z biologii”. Jak na bazie tego sprawdziasukcesu przedsięnu można ocenić przeciętną wiedzę biowzięcia przyczyniła
logiczną osób uczestniczących w Nocy
się również pani dr a być może jego punkty ciężkości znaj- Biologów?
hab. Joanna Ziomek, dują się nawet w innych naukach”. Jako
W odpowiedzi przeniósłbym punkt
koordynatorka wydziałowa Nocy Biolo- biolodzy jak najbardziej musimy się ciężkości z wiedzy na zainteresowanie.
gów. Impreza promieniuje na całą Polskę. z takim stwierdzeniem zgodzić. Biolo- Zainteresowanie jest olbrzymie i jestem
Wspomnę też o wydarzeniu, które odbywa gia funkcjonuje w pewnej całości, ode- przekonany, że stanowi ono podstawę
się u nas i ma charakter międzynarodowy. rwana od innych nauk nie rozwijałaby zdobywania naprawdę szerokiej i głęboTo Fascination of Plants Day, czyli Dzień się tak dynamicznie. Musi współpraco- kiej wiedzy.
Roślin – profesor Wojtaszek jest obecnie wać. Jeśli mowa o klimacie, to współpra- Tegoroczna edycja została nieco romanjednym z koordynatorów światowych akcji, cuje przede wszystkim z naukami o Zie- tycznie zaplanowana, jeśli wziąć pod
a na terenie Polski koordynuje to przedsię- mi, z nauką o klimacie, zaś w odniesieniu uwagę spacer pod gwiazdami czy „Kliwzięcie profesor Małgorzata Garnczarska, do człowieka – z medycyną. Wracając do matyczną randkę wśród roślin”. Ile osób
również z naszego Wydziału.
zmian klimatycznych, to znaczenie bio- wzięło udział?
Przełom wieków przyniósł niezwykłe logii w ich rozpoznawaniu jest przede
Mamy dość wiarygodne dane szacunodkrycia biologiczne, zaczęto pozna- wszystkim związane z tym, że ostatecz- kowe, ponieważ na większość wydarzeń
wać genomy wielu organizmów, trwa nie klimat chronimy ze względu na orga- uczestnicy zapisują się w systemie interglobalne ocieplenie, co ma zapewne nizmy żywe. Czyli wracamy do biologii, netowym, stąd wiemy, ile osób się zgłosiło.
wpływ na różnorodność biologiczną, ponieważ motywacją do przeciwdziała- Zjawiło się ponad cztery tysiące ludzi, choć
pojawiły się nowe, groźne dla człowie- nia zmianom klimatycznym w ostatecz- nie jest to nasz rekord. Ten rok był szczeka choroby. Czy można powiedzieć, że ności jest człowiek. Troszkę ocieramy się gólny w sensie terminu, bo to był piątek,
XXI stulecie będzie wiekiem biologii?
tu o antropocentryzm – w znaczeniu od- ostatni dzień przed feriami. Podziwiam naOczywiście tak, choć moja odpo- powiedzialności człowieka za pełną bio- uczycieli, którzy odwiedzają nas z tak dużywiedź może być odbierana subiektywnie, różnorodność. Zatem biologia lokuje się mi grupami uczniów. Proszę zobaczyć, jak
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Rozmowę kontynuujemy
z prof. Przemysławem Wojtaszkiem

wysoka musi być kreatywność studentów
i pracowników, żeby zgromadzić taką liczbę uczestników. Tajemnica sukcesu tkwi
właśnie w pomysłowości, w różnorodności
oferty i w bardzo dobrej organizacji. Poza
wydziałami w akcję włączają się także instytuty Polskiej Akademii Nauk, na przykład Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu,
ogrody botaniczne, które albo funkcjonują przy wydziałach, albo stanowią, tak jak
w przypadku naszego uniwersytetu, jednostki pozawydziałowe.
Do czynnego udziału w Nocy Biologów zapraszamy także współpracujące
z wydziałem szkoły – w całym regionie jest
ich ponad dwadzieścia. Na przykład w tym
roku zaprosiłem Mikołaja Arndta, ucznia
klasy patronackiej XVII Liceum na osiedlu
Czecha w Poznaniu, pasjonata fotografiki. Interesująco opowiadał uczestnikom
o swoim hobby. Na wystawie zaprezentował znakomite fotografie ptaków, wykonywane już od kilku lat. Jest w tym duża zasługa jego nauczycielki – pani mgr Agnieszki
Gumieli-Pająkowskiej, która wiele swojego
czasu poświęca na to, żeby Mikołaj mógł
rozwijać swoje zainteresowania.

Z jednej strony naukowcy są cenieni za przekazywanie
wiedzy w sposób właściwie skomplikowany z użyciem
nieznanych przeciętnemu Polakowi terminologii naukowych, z drugiej strony chcieliby, aby ich wypowiedzi były
jasne dla odbiorców. Tym sposobem sprawa się komplikuje. Szczególnie trudna jest również rola nauczycieli.
Mam więc do Pana, jako do laureata statuetki Popularyzator Nauki 2015, pytanie, w czym tkwi tajemnica umiejętności docierania do słuchaczy?
Nie ma na to absolutnie żadnej reguły. W naukach eksperymentalnych podstawowym bodźcem napędzającym badania naukowe jest ciekawość. Jeżeli ona jest, jeżeli widać entuzjazm i radość z poznawania tajemnic świata, wtedy, nawet
gdy coś nie jest do końca jasno wytłumaczone, entuzjazm
człowieka i emocjonalny przekaz sprawiają, że łatwiej zrozumieć problem, nad którym się
pracuje. Drugim elementem jest
język, którym opowiada się o nauce. Czym innym jest przekaz informacji o zjawiskach, które każdy
z nas potrafi odnieść do obserwacji z życia codziennego, a czym
innym opisanie zjawisk zachodzących w skali mikro, na przykład w komórkach. Tu zawodzi codzienne doświadczenie i trzeba
odwołać się do metafor, nazwać
rzeczy w sposób biblijny, tak by
przekaz stał się zrozumiały dla odbiorców, niezależnie od ich wieku
i doświadczenia. Wreszcie, trzecim składnikiem jest wiedza naszych gości. Powszechnie znane są trudności z nauczaniem
trudnych przedmiotów szkolnych, typu matematyka czy fizyka, a ostatnio również biologia, która na maturach zwykle
wypada najsłabiej ze wszystkich przedmiotów. Gdy mówimy
o popularyzacji nauki, dochodzi jeszcze inny aspekt. W matematyce, przynajmniej do poziomu szkoły średniej, pozostajemy w kręgu tzw. klasycznej matematyki. Kilkadziesiąt lat
temu uczyliśmy tego, czego uczymy obecnie, natomiast biologia zmienia się bardzo szybko. To, czego uczyliśmy się na
studiach pięć, dziesięć lat temu, w sporej części nie jest już
prawdą. A dobra popularyzacja, podobnie jak dobra dydaktyka, musi wynikać z głębokiej wiedzy.
A jednak Państwo potraficie to doskonale pokazać, bo
Noc Biologów cieszy się niezmiennie wielką popularnością.
W którymś radio spytali mnie, czy to prawda, że poznaniacy, czy szerzej Wielkopolanie są tacy głodni wiedzy? Kiedy
otrzymuję informacje od kolegów z kraju na temat liczby odwiedzających, dane zawsze wskazują, że u nas było ich najwięcej. Z drugiej strony akcja jest fantastycznie przyjmowana
przez społeczność wydziału, przygotowuje to ogromna liczba
ludzi, szczególnie studentów, co mnie niezwykle cieszy.
Rozumiem, że Pan Profesor wie, z kim śpi? Goście jednej
z Nocy Biologów podobno byli w szoku, kiedy dowiedzieli się, kto zajmuje miejsce w ich łóżkach.
To była pierwsza Noc Biologów, kiedy wszystko powstawało od zera. Tajemnicą kuchni popularyzacji nauki jest
pomysł marketingowy, jak na przykład przyciągający oko

fot. Mikołaj Arndt
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Noc Biologów

i wyobraźnię tytuł. I to właśnie jeden z pomysłów, akurat mojego autorstwa. Przypomniało mi się stare dobre angielskie powiedzenie „My home is my castle”. I z tego, jak
gdyby transponując to dalej, powstało „Czy
wiesz, z kim śpisz?”. Wydaje się, że dom jest
tym bezpiecznym rejonem, ale przy bliższym przyjrzeniu się, okaże się, że lokatorów jest więcej, szczególnie w domach na
wsi, bo ciągnie do nich więcej chętnych, na
przykład chroniących się przed zimą...
...mam nadzieję, że nie w łóżku...
Zależy, czego używamy do spania,
puch jest naturalnym pokarmem wielu
roztoczy, więc kołdra z tworzyw sztucznych będzie trudniej zjadana. To, co przedostaje się przez poszewki: resztki złuszczającego się naskórka, resztki pokarmu, jest
pożywką dla roztoczy.
Zdrowiej jednak nie spać na piórach?
To znowu wiąże się z alergiami. Wychowaliśmy sobie już pokolenia, u których skutecznie osłabiliśmy naturalną odporność.
Wszystkie produkty reklamowane jako zabijające bakterie na śmierć są powodem

wyjałowienia środowiska. Alergia mojej
córki była w którymś momencie tak silna,
że trzeba było usunąć dywany ze względu
na roztocze. Pokolenie okolic wojny wydaje się najbardziej żywotnym, jako to, którego pod względem odporności raczej już
nigdy nie dościgniemy.
Miał Pan pewnie do czynienia z setkami doświadczeń na gruncie naukowym.
Które było dla Pana absolutną sensacją?
To było na moim stażu podoktorskim
w Anglii, gdzie zajmowałem się reakcjami obronnymi roślin na infekcje spowodowane przez grzyby. W klasycznej hodowli potrzebne jest zrozumienie tych

Laureat nagrody specjalnej za całokształt działalności popularyzatorskiej w konkursie
Popularyzator Nauki 2015 organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i serwis PAP fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
mechanizmów ze względu na ukierunkowanie prac na odmiany odporne na różne
szkodniki. Ponieważ mojego szefa bardzo
interesowało to, co się zmienia w ścianach
komórkowych roślin, więc zajmowaliśmy
się reakcjami obronnymi. W pierwszym
roku mojego pobytu pojawiła się publikacja, która pokazywała, że w odpowiedzi
na infekcję wywołaną przez patogen jedną z pierwszych reakcji jest wybuch oksydacyjny, czyli wytworzenie ogromnych
ilości nadtlenku wodoru – inaczej mówiąc: wody utlenionej, co z biologicznego
punktu widzenia było dużą sensacją. Dotąd tego typu reakcje znano z organizmu
ludzkiego, gdzie komórki zwane makrofagami generują nadtlenek wodoru po to,
żeby zniszczyć bakterię, która dostała się
do organizmu. Wpadłem wtedy na pomysł,
żeby spróbować podejść do tego tematu w odniesieniu do ścian komórkowych
roślin. Wiadomo było, że rośliny wytwarzają grupę białek, które są wydzielane do
ścian komórkowych, czyli właściwie poza
komórkę. Jednak nikt nie wiedział, jaką
one spełniają funkcję. Kombinowano, że
jako nieenzymy są to białka, które pełnią
jakąś funkcję strukturalną, ale to było bardzo trudne do udowodnienia. Okazało się,
że w momencie generowania wybuchu
oksydacyjnego nadtlenek wodoru dyfunduje do ścian komórkowych, gdzie enzymy wykorzystują go do unieruchomienia
białek, żeby wzmocnić ściany, by patogen
nie był w stanie się przez nie przedostać. To

było bardzo trudne do udowodnienia eksperymentalnego, nam się to udało zrobić
w powtarzalny sposób. Opublikowaliśmy
wyniki w miarę szybko i to są moje chyba
najczęściej cytowane prace, a naprawdę
była to druga praca na świecie, która dotyczyła tego tematu, więc byliśmy bardzo
dumni. Z rocznego stypendium zrobiły się
trzy lata bardzo ciekawego dla mnie czasu.
Noc Biologów oferowała wiele propozycji: „Krew nie taka straszna”, „Darwin
pyta”, „Kawiarenka gier”. Macie Państwo jakieś dane, które z nich cieszyły
się największym powodzeniem?
...„Czy ślimak się poci?”. Trudno porównywać frekwencję, bo niektóre wykłady
były jednorazowe. Z kolei te powtarzane
najczęściej odbywały się w salach ćwiczeniowych, do których wchodzi maksymalnie
dwadzieścia osób. Z relacji dr Ziomek wynikało, że w piętnaście minut po uruchomieniu strony nie było już ani jednego wolnego miejsca. Wejściówki były wyprzedane
jak na koncert dobrej grupy....
Czy Państwo macie świadomość, że na
stronie internetowej Nocy Biologów
jest już ponad milion sto trzydzieści
pięć tysięcy wejść?
Strona działa od samego początku akcji, od listopada 2011 roku. Po pierwszej
imprezie wejść było około sześćdziesiąt tysięcy, rzeczywiście zainteresowanie gwałtownie wzrasta!
fot. Maciej Męczyński
fot. Mikołaj Arndt
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Ku stabilności
i bezpieczeństwu
przesyłu energii
elektrycznej
Energetyka... jaka ma być, na czym się opierać i jak rozwijać? To
gorące tematy. Wystarczyły tylko dwa tygodnie upałów, aby wprowadzono dwudziesty stopień zasilania, z którym nie mieliśmy do czynienia od trzech dekad. Sytuacja może się powtórzyć, dlatego inwestycje
w energetyce są tak ważne. Bez stabilnych dostaw żadna gospodarka
nie może się rozwijać.
Magazynowanie energii elektrycznej jest wciąż dużym
wyzwaniem...
Krajowy System Elektroenergetyczny to strategiczna infrastruktura
zapewniająca ciągłość dostaw, w którą wpisuje się modernizacja stacji elektroenergetycznej w Koninie, jednej z ponad stu stacji elektroenergetycznych w zasobach Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
28 stycznia w siedzibie firmy ELEKTROBUDOWA SA, Oddziału Spółki Rynek Dystrybucji Energii w Koninie, odbyło się spotkanie otwarcia realizowanej inwestycji. Do maja 2020 roku ELEKTROBUDOWA SA
będąca wykonawcą ma przeprowadzić dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. modernizację stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Konin. Inwestycja ma istotne znaczenie dla lokalnego rozwoju. W obszarze Konina działa wiele firm z sektora energetyczno-paliwowego.
Zastosowanie urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji
zwiększy stabilność i bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej nie
tylko do mieszkańców Konina, ale także pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczego i innowacyjnego potencjału miasta, stwarzając
korzystne warunki dla obecnych i przyszłych inwestorów. To też inwestycja ponadlokalna, mająca istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce.
Po rozbudowie i modernizacji będzie to stacja transformatorowo-rozdzielcza, której zadaniem będzie zmiana poziomu napięcia w sieci najwyższych napięć, które jest odpowiednie do przesyłania energii
elektrycznej na duże odległości, na napięcie niskie, do którego dostosowane są poszczególne urządzenia zasilane energią elektryczną. Ponadto będzie rozdzielać energię elektryczną bez zmiany jej napięcia.
Mimo skomplikowanego charakteru inwestycji, wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, zaopatrywanym poprzez stację w Koninie,
zostanie zagwarantowane nieprzerwane zasilanie.
Spotkanie otwarcia stanowi element Programu Komunikacji Społecznej i jest pierwszym z cyklu, mających na celu prezentację inwestycji oraz zakres działań podejmowanych w związku z pracami modernizacyjnymi na stacji elektroenergetycznej.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci:
Urzędu Miasta w Koninie: Sławomir Lorek –
Zastępca Prezydenta Miasta Konina, Grzegorz Pająk,
Elżbieta Tylus-Dębińska, Tadeusz Jakubek, Małgorzata
Sztuba,
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
delegatura w Koninie: Jolanta Świeca,
PSE Inwestycje S.A.: Robert Lis, Dariusz Tobiasz,
Konrad Gieżek,
ZE PAK S.A.: Bolesław Piasecki,
Geotermia Konin Sp. z o.o.: Tomasz Nieczyński,
MOSiR w Koninie: Tomasz Sękowski
Naczelna Organizacja Techniczna w Koninie:
Eugeniusz Jaszczak
Wykonawcy: Katarzyna Adaszyńska, Mariusz
Oźminkowski, Aleksander Wolski.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie poświęconej inwestycji: www.stacjakonin.pl
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Początków medycyny estetycznej należy doszukiwać się jeszcze
w starożytności – w czasach powszechnego kultu piękna w cywilizacjach starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. Choć przeprowadzane przez nich zabiegi korygujące urodę znacznie różniły się
od dzisiejszych, przyświecał im ten sam cel – poprawa wyglądu zewnętrznego. Medycyna estetyczna jako dyscyplina medyczna pojawiła się w latach 70. XX wieku we Francji. Za jej ojca uważa się endokrynologa francuskiego pochodzenia Jeana-Jacques’a Legranda,
który w 1973 roku w Paryżu założył – pierwsze tego typu – Francuskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej. Podobne towarzystwa
powstały dwa lata później w innych krajach. Natomiast w 1978 roku
w Mediolanie utworzono pierwszą placówkę naukową, która wprowadziła medycynę estetyczną jako przedmiot akademicki na tamtejszym uniwersytecie.

Czas na zmiany
(nie)radykalne
podsłuchany dialog egzystencjalnokosmetologiczny
czyli kobieta dojrzała pod okiem
kosmetologa estetycznego
Doktor: Czy jest pani przygotowana na
zmiany?
Kobieta: Można tak to ująć. Kobieta
zmienną jest, także gdy podejmuje te
mniej ważne decyzje życiowe.
Na początku musimy poprawić przede
wszystkim zmarszczki, które dają pani taki
wyraz twarzy, przez który jest pani odbierana jako osoba sroga i smutna. Zlikwidujemy
tego lwa między brwiami i drobne zmarszczki przy kąciku ust. Pani ma podkówkę, wiecznie smutną twarz. Nawet jak się pani uśmiecha, to kąciki ust opadają w dół, ciągle, ciągle
w dół.
Wie pan, to kwestia stosunku do życia,
pewnej refleksji...
Dlaczego?
Bo życie jest trudne i podchodzę do tego
nieco ironicznie...
Zaczynam działać...
Świetnie, ale proszę powiedzieć jaką metodą?
Tak naprawdę, żeby uzyskać fajny efekt,
po pierwsze trzeba zrelaksować trochę mięśnie przy kącikach ust, które ciągną w dół.
Dlatego troszeczkę je osłabimy, co doda
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twarzy uśmiechu. Na mięsień, który powoduje marszczenie brwi, użyjemy botoksu. Generalnie z botoksem jest tak, że media robią
z tego tematu czarny PR, bo obecność toksyny w tej substancji budzi pewien niepokój.
Tymczasem z punktu widzenia medycyny jest
o wiele bardziej bezpieczny od kwasu hialuronowego, który jest postrzegany jako bezpieczny, ale niestety może dawać odczyny
zapalne. Jednak większość kobiet korzystających z naszych usług nie boi się zabiegów
hialuronowych, tylko właśnie botoksu.
A mnie dzisiaj co czeka? Myślałam, że laser?
W taką pogodę? Nie ma możliwości, ponieważ możemy tylko zrobić krzywdę. Ponadto zasada jest taka, że podczas pierwszego
zabiegu powinienem zrobić coś takiego, żeby
to było zauważalne, a po laserze nie zauważa
się efektów od razu, poza tym zabiegi laserowe są przereklamowane... Dziś możemy wykonać peeling węglowy. Musimy zrobić coś
konkretnego, chyba że się pani boi...
Ja? Ja nie wiem!
To pani ma wiedzieć.
Nie wiem, co mam wiedzieć, pan ma wiedzieć, panie doktorze.

Ja wiem tylko tyle, że będzie dobrze,
zrobimy tylko tu, tu i tu na początek i otrzymamy fajny efekt.
I wykorzysta pan tylko botoks?
Nie tylko. Botoks, żeby pani nie robiła groźnej miny; za trzy dni będzie efekt.
Natomiast sam kącik i drobne zmarszczki
wypełnimy kwasem, czyli połączymy dwie
metody. Wystarczy tydzień, żeby dostrzec
zmiany. W konsekwencji nie moje działania powinny być zauważalne, tylko bardziej
pogodna, zrelaksowana twarz.
Super.
Zadaniem medycyny estetycznej nie
jest odmładzanie na siłę, raczej poprawianie. Czyli żeby dana osoba lepiej się czuła, żeby zyskała większe poczucie własnej
wartości. Media kreują model lalki Barbie,
wiecznie młodej i pięknej superkobiety, co
wpływa na wzrost niskiej samooceny u kobiet. Otrzymujemy powierzchowny model
człowieka i nadmiernie wyidealizowane kanony kobiet, które są nierealne, nie istnieją.
I tu rodzi się kłopot.
Ale my się temu nie poddajemy.
Niektóre kobiety się poddają.
I wówczas co?
Wtedy często popadają w depresję. Porównują się do owych ideałów, ale nie są
w stanie całkowicie im dorównać i wtedy
lustro staje się wyrocznią, wpadają w czarną rozpacz. Dotyka to wielu kobiet...
...trochę będzie boleć. Groźną minę
niech pani zrobi... o właśnie, na razie trzy
małe ukłucia. Zrobimy też pierwszy peeling, delikatny, bardzo delikatny...
Ok!
...to peeling węglowy, on tylko zrówna
lekko kolor. Nie możemy przesadzać z żadną ingerencją...
Wiele kobiet przez dążenie do doskonałości zewnętrznej wpada w uzależnienie. Często przychodzą takie, które pod
względem wyglądu można uznać za idealne. One jednak widzą swoje odbicie w lustrze i ciągle mają nadzieję, że zobaczą siebie jeszcze lepszymi. Są niezadowolone, że
nadal dostrzegają defekty, które nierzadko
są fikcją, istniejącą jedynie w wyobraźni
marzących o perfekcyjnym wyglądzie i poświęcających spełnieniu swojego marzenia
niewiarygodnie dużo czasu i pieniędzy kobiet. Wciąż zmierzają do ulepszania, a wtedy zaczynają przesadzać, choćby z ustami.
Zamiast piękniejsze, robią się brzydsze. To
swego rodzaju obsesja. Ale są też kobiety,
które profesjonalnie podchodzą do swojego wizerunku. Zawsze uważałem, że więcej
szczęścia daje kobieta, której uroda nie jest
idealna, ale ona potrafi to zaakceptować,
niż ta, która jest bardzo ładna, ale patrząc
w lustro, szuka dziury w całym. Tak to jest.
...O! Później musimy usunąć te pieprzyki, niestety one postarzają.

Może pan powiedzieć, co pan teraz
robi?
...teraz zrobimy te drobne, niech pani
usiądzie wyżej...
Dobrze.
Jeszcze wyżej, maksymalnie, o, super.
Ślicznie. Pani skóra jest trochę zniszczona
słońcem. Kiedyś musiała pani je lubić. Taka
moda była wtedy, żeby było perfekcyjnie,
skóra musiała być opalona. To było fajne.
Będziemy musieli ją trochę poprawić laserem frakcyjnym. Po działaniu takiego lasera
będzie pani przez trzy, cztery dni wyglądała tak, że nie wyjdzie pani z domu. To jednak zrobimy nieco później, ale wcześniej
spróbuję poprawić peelingiem. Ślicznie!
To wygląda na małe drapnięcie kota. Można sobie podarować jutro pracę, chociaż
jutro wszyscy mają wolne. Pani ładnie wytrzymuje ból, w ogóle nie robi to na pani
wrażenia...
Cóż...
Tak to lubię kłuć. A niektóre dziewczyny tutaj krzyczą... Teraz kącik do góry próbuję obrobić..., o! Usta są ładne, ale dają
nam nie do końca odpowiedni komunikat.
Już kończę na dzisiaj. Jeszcze tu trochę
poprawimy, nie za dużo, bo to wszystko
musi mieć pewną płynność. Nie uzyskamy poprawy radykalnej natychmiast. Pokażę w lustrze, co się zmieniło. Żeby to dobrze zrobić, trzeba mieć poczucie estetyki,
inaczej efekt będzie przeciwny do zamierzonego. Pani ryzykuje, przychodząc tak
w ogóle bez sprawdzenia. (śmiech) To takie nierozsądne.
Nierozsądne? A nie sądzi pan, że to jest
kwestia zaufania?
Myślę, że tak. Coś tam pani widziała i stwierdziła, że można zaryzykować...
(śmiech). Teraz ustalimy kolejny termin albo
umówmy się w przyszłym tygodniu.

KONIEC ODSŁONY PIERWSZEJ
Doktor Sebastian Kuczyński wykłada
w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu oraz jest kierownikiem Pracowni
Kosmetologii Praktycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Działalność rozpoczął w 2002 roku.
Wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii lekarskiej.
Klinika Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Lekarskiej przy ulicy Stanisława
Strugarka 8 (os. Bolesława Śmiałego)
w Poznaniu.
Zapisy na zabiegi: tel. 600 263 705
Spisała Wiola Ordon
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Prezentujemy wybrane fragmenty
listu otwartego z 2 lipca 2015 roku,
które podpisały wszystkie wydziały
chemii uczelni wyższych w Polsce,
ponieważ do dzisiaj nic w tej kwestii
się nie zmieniło:

Determinacja 

List polskich chemików 

Z przerażeniem odnotowujemy fakt
drastycznego zmniejszania wysokości
dotacji statutowej skierowanej
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na utrzymanie potencjału
naukowego Wydziałów Chemicznych
Uczelni Wyższych w naszym kraju.
Polska chemia jest najlepiej
rozpoznawalną polską marką
naukową na świecie. Według bazy
Scopus (Elsevier) w obszarze nauk
chemicznych Polska zajmuje 13
miejsce na świecie wyprzedzając inne
dziedziny nauki w naszym kraju.
Niestety, w ciągu ostatnich lat w całej
grupie jednorodnej wydziałów
chemicznych wartość dotacji
statutowej na utrzymanie potencjału
badawczego dramatycznie spadła.
W 2012 roku, który już wtedy
wydawał się trudny, łączna kwota dla
wszystkich Wydziałów Chemicznych
w grupie jednorodnej wyniosła 48,8
mln zł , by w 2013 r. spaść do 41,2 mln
zł, w 2014 r. zmniejszyć się dalej do
39,4 mln zł - przy istniejącej inflacji.
Sytuacja jeszcze się pogorszyła się!
To dzięki chemii istnieje współczesne
rolnictwo, przemysł odzieżowy,
przemysł tworzyw sztucznych, szeroko
pojęta informatyka, przemysł obronny
i maszynowy, przemysł materiałów
budowlanych a także, przemysł
farmaceutyków, warunkujący nasze
istnienie, ciągle goniący za nowymi
lekami przeciw chorobom, które
uporały się z lekami dotychczas
stosowanymi, dający medycynie
skuteczną broń. Trudno dziś wskazać
dziedzinę życia codziennego, czy
techniki nie opierającą się na chemii.
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Rozważamy, w naszej desperacji,
zasadność przyłączenia się do
protestu przedstawicieli nauki
zwanego „Czarną procesją” i dlatego
apelujemy o pomoc, aby nie dopuścić
do zniweczenia najlepszej polskiej
marki naukowej, jaką jest chemia.

Czy chemicy w Polsce są doceniani?
grupie społecznej jak uczeni. Jest ich nieKiedyś na lotnisku w Brukseli, gdy wra- wielu, bo profesorów tytularnych w Polcałem do kraju po posiedzeniu ekspertów sce mamy 8-10 tysięcy. Z budżetu pańERC, na pytanie jednego z przedstawicie- stwa na naukę przeznacza się około 0,35%
li rządu o skuteczność przyznawania gran- PKB. Więcej przeznacza się na nierentowtów przez ERC, tych o największej renomie ne górnictwo czy koleje... Można zaryzykoi wartości po kilka milionów euro odpowie- wać tezę, że jesteśmy „grupą o wyjątkowo
działem, że znam tylko dwie osoby w Pol- niskiej szkodliwości społecznej”, bo to tylsce, które takie
ko 0,35% PKB.
wsparcie otrzyCzasami pewZ prof. Henrykiem Koroniakiem, Dziekanem
mały. Jedna to
nym uczonym
p o c h o d z ą c y Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama
udaje się stwoz Poznania fi- Mickiewicza, rozmawia Mariola Zdancewicz rzyć coś znazyk, profesor
komitego, ale
Tomasz Dietl, pracujący w Warszawie, dru- głównie w naukach, które nie potrzebugi to profesor Ryszard Horodecki – teoretyk ją znacznego wsparcia finansowego z zez Gdańska. Teoretyk potrzebuje dostępu wnątrz. Dlatego więcej mamy docenionych
do dobrego i szybkiego komputera i musi humanistów, a mniej osób zajmujących się
wykazywać się dużą wiedzą, natomiast fi- naukami ścisłymi. Można raptem wymienić
zyk prócz tego, potrzebuje również do- Marię Skłodowską-Curie, która otrzymała
stępu do aparatury, która jest na przykład Nagrodę Nobla dawno temu, ale sukces
w CERN we Francji, ale również na jego wy- osiągnęła bez wsparcia finansowego ze
dziale. Jeżeli chcemy się ścigać w Formu- strony Polski, podczas gdy z grona humanile 1, to nie wystarczy nam do tego polski stów mamy Szymborską, Miłosza, SienkieFiat 125p i przyczyną niepowodzenia nie wicza, Reymonta. Jeżeli chcemy ścigać się
będzie to, że jesteśmy gorszymi uczonymi. w osiągnięciach na polu nauk eksperymenNIE! Mamy znakomite pomysły, problem talnych, trzeba po pierwsze być przygotostanowią skutki niedoceniania nauki, in- wanym merytorycznie, bo jeżeli ktoś nie
nowacji, osiągnięć intelektualnych przez wie, czego szuka, to niczego nie znajdzie,
ostatnie nie dziesięć, nie piętnaście, ale a po drugie, musimy kształcić dobrych fapięćdziesiąt lat. I ta sytuacja permanent- chowców, którzy przy odpowiednich wanie się utrzymuje, niezależnie od zmieniają- runkach i przy odrobinie szczęścia trafią we
cych się władz. Czasami, najczęściej przed właściwe miejsca, gdzie ich talent nie zowyborami, przypomina sobie ktoś o takiej stanie zaprzepaszczony. Przykładem może

nas nie opuszcza

wciąż otwarty

być mój przyjaciel, jeden z najczęściej cy- obecnością minister Jarosław Gowin, ale
towanych żyjących obecnie polskich che- niestety nie przybył, ponieważ termin
mików, profesor Krzysztof Matyjaszewski, zjazdu, chcąc nie chcąc, kolidował z tzw.
który wyjechał z Polski, osiadł w Stanach dniami sejmowymi, a dokładniej z głosoZjednoczonych i był wielokrotnie nomino- waniem nad projektem „Rodzina 500+”. Nawany do Nagrody Nobla. Sławny stał się za tomiast program B zakładał, że w razie niegranicą, ale to samo mógł osiągnąć u nas, obecności ministra zajmiemy się sprawami
gdyby miał lepsze możliwości pracy.
wiążącymi się ze środkami finansowymi.
Czy ten problem leży u podstaw listu,
Ważny był udział przewodniczącego
jaki wystosowaliście Państwo parę mie- rady NCN-u profesora Michała Karońskiego
sięcy temu?
– naszego stałego gościa. Pojawił się rówTak, list był skierowany do stojącej na nież nieuczestniczący w dotychczasowych
czele poprzedniego rządu pani premier zjazdach, profesor Krzysztof Diks, nowy
Ewy Kopacz. Otrzymaliśmy odpowiedź, że przewodniczący Polskiej Komisji Akredytabędzie lepiej. Cóż, gdybym był na jej miej- cyjnej – instytucji dbającej o jakość kształscu, też tak bym napisał, bo co innego? Że cenia. Nas bardzo interesuje jakość kształbędzie gorzej?
cenia w chemii, ale taka troska o jakość
Jak przebiegł tegoroczny Zjazd Dzieka- obejmuje generalnie wszystkie dziedziny
nów Wydziałów Chemicznych Uczelni nauk. Profesor Krzysztof Diks optymistyczPolskich, na który był zaproszony mini- nie spogląda w przyszłość. Wyraził nadziester Jarosław Gowin?
ję, że temat jakości kształcenia spotka się
Po raz dwudziesty odbyło się w Pozna- z szerszym zainteresowaniem i że zacznieniu tradycyjne, jubileuszowe tym razem, my o niej mówić nie tylko w odniesieniu do
spotkanie dziekanów wydziałów chemicz- polskiej nauki, ale również w odniesieniu
nych wszystkich zaprzyjaźnionych wyż- do nauki europejskiej, w zakresie akredyszych uczelni w Polsce, w którym uczest- tacji europejskiej. Deklarował odejście od
niczył również przedstawiciel Polskiej procedur biurokratycznych na rzecz rzeAkademii Nauk. Jak zwykle temat główny czywistej oceny jakości, co było najbardziej
dotyczył dwóch podstawowych proble- optymistyczną wiadomością. Te dwie spramów: jak kształcić najefektywniej, na naj- wy – jakość kształcenia i biurokrację – nie
wyższym poziomie i jak równolegle pro- zawsze się rozróżnia! Uczelnia ma prawo
wadzić na najwyższym poziomie badania prowadzić studia na danym kierunku, jeżeli
naukowe oraz skąd wziąć na to środki. ma zagwarantowane policzalne minimum
Program A zakładał, że zaszczyci nas swoją kadrowe, czyli wystarczającą liczbę między

Determinacja nas nie opuszcza
innymi samodzielnych pracowników zajmujących się nauczaniem. I nie liczy się
kwestia jakości kształcenia, ale liczy się licencja, którą może wydać nawet urzędnik.
Jeżeli chcemy w ten sposób powoływać
kadry na uczelniach, proszę bardzo, ale jeśli chcemy podnosić poziom, zatrudniać
profesjonalnych pracowników, to musimy
pójść o krok dalej. Należy przyjrzeć się, jak
to wszystko funkcjonuje, wprowadzić zasady, które pozwolą na zatrudnianie kompetentnych osób, a tym samym na tworzenie najlepszych uczelni. Wydaje się, że
lepiej wykształceni łatwiej znajdą pracę,
ale z drugiej strony kryterium powoływania pracowników wybranych spośród najlepszych na danym obszarze nie zawsze
działa. Przykładowo bardzo dobry chemik
może zamieszkiwać na terenie, na którym
nie ma na niego zapotrzebowania czyli
nie ma dobrej oferty pracy, z kolei w miejscu, gdzie brakuje dobrze wykształconych
chemików, zapotrzebowanie może być na
nich ogromne. Nie ma korelacji. Dyskusja
na ten temat, ale także na temat grantów,
zdominowała tę część spotkania.
Gdyby minister Gowin przybył na spotkanie, przypomniałby Pan list otwarty do premier Ewy Kopacz? Czytając
go, można odnieść wrażenie, że jesteście Państwo bardzo zdeterminowani.
Tak, w tej kwestii niewiele się zmieniło. Jesteśmy zdeterminowani, bo jeżeli mamy gonić świat wspomnianym
starym samochodem a Formuła 1 nam
ucieka, to jedynym wyjściem jest zakup
lepszego samochodu. W tych zakupach
pomogła nam, mówiąc kolokwialnie, Europa. Wzbogaciliśmy się o wspaniałą nowoczesną aparaturę nieodzowną do badań w naukach eksperymentalnych. My
mamy taką samą aparaturę jak w laboratoriach największych na świecie. Jest tych
aparatów mniej niż w bogatych krajach,
ale są do naszej dyspozycji. W najbogatszych laboratoriach takich urządzeń jest
dziesięć, a w Poznaniu jedno albo dwa.
Martwimy się jednak o to, że mając wspaniałą aparaturę, nie będziemy mogli z niej
korzystać, bo zabraknie pieniędzy na jej
uruchomienie, utrzymanie i choćby zakup
materiałów eksploatacyjnych, jak chociażby ciekłego helu, który na całym świecie
kosztuje tyle samo.
Zaciekawiły mnie niektóre propozycje
wystąpień, na przykład „Czy będziemy eksportować doktorów habilitowanych?” albo „Przed nami świetlana
przyszłość!!!”. Może Pan zdradzić o co
chodzi? „Nie idźcie tą drogą NCN-ie...”,
a więc jaką? Jakie wskazówki macie
dla Narodowego Centrum Nauki?
Te śródtytuły miały sprowokować
do dyskusji, ale może najważniejsza jest

konwencja naszych spotkań dziekańskich, na które przybywa grono ludzi
doskonale się znających, w wielu przypadkach przyjaciół, którzy potrafią rozmawiać ze sobą bardzo szczerze, i taki
prowokacyjny tytuł czasami sugeruje,
że jest odwrotnie! Weźmy choćby ostatni zacytowany przez Panią, wzięty z „klasyki”, w którym chodziło o to, że istniejący od pięciu lat NCN zrobił bardzo wiele
dobrego, jednak dostrzegamy rzeczy
nie do końca perfekcyjne, które można
by wyeliminować. Na przykład kopiowane z European Research Council procedur, które w Europie funkcjonują bardzo
dobrze, a w Polsce nie do końca, ponieważ podczas gdy w Europie ekspertów
w dziedzinie wąskich specjalności jest na
przykład pięćdziesięciu, to u nas jeden
albo dwóch. Oczywiście, możemy prosić
o opinie zachodnich recenzentów, tylko
pozostaje kwestia podstawowa, że opiniodawcy mają być kompetentni i rzetelni, a niekoniecznie tylko zagraniczni.
Należy dążyć do ewolucyjnego poprawiania systemu, a nie do zmieniania go
na inny.
To samo dotyczy kolejnego śródtytułu „Przed nami świetlana przyszłość”, odnoszącego się do Polskiego Towarzystwa
Chemicznego, które we wrześniu w Poznaniu organizuje doroczny zjazd, natomiast za trzy lata obchodzi stulecie swojego istnienia, a także sugestii skierowanej
do nowego prezesa: „Idź tą świetlaną drogą, prezesie”. (śmiech!)
Został Pan wyróżniony Medalem Janusza Sokołowskiego De Chimia Gedanensi
Bene Meritus za wybitny wkład w integrację polskiej społeczności chemicznej oraz za wspieranie gdańskiej chemii akademickiej. Gratulacje!
Ta nagroda mnie rozrzewniła, bo cała
nasza działalność ma na celu integrację
środowiska rozumianą nie przez hasła, ale
przez działanie. Elementem tego działania są nasze spotkania. A chcemy się spotykać, rozmawiać, wymieniać poglądy na
różne nurtujące nas problemy, które de
facto są wspólne.
Ale chodzi tu o wspieranie nie tylko
gdańskiej, ale też polskiej społeczności, więc musi Pan jeszcze raz się wzruszyć.
Już wzruszam się po raz kolejny. Tę imprezę organizujemy przez dwadzieścia lat
na podobnych zasadach, według analogicznych kanonów i ciągle przyjeżdżają
przedstawiciele wszystkich wydziałów
kształcących chemików w Polsce. A skoro nie rezygnują z zaproszeń i przyjeżdżają, to znaczy, że to jest potrzebne.
fot. Maciej Ograbek

Andrzej Wilowski

Szczyt w Monachium
Polski rząd i prezydent wykazują dużą
aktywność na arenie międzynarodowej.
Zwieńczeniem była Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, na której znaczące
wystąpienie miał prezydent Andrzej Duda.
Podczas debaty z prezydentami Ukrainy, Finlandii, Litwy i z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
Martinem Schulzem Andrzej Duda
oświadczył: „Mówiąc o powrocie do
zimnej wojny, Rosja mówi o swoim działaniu”. Rosja swoje ambicje
imperialne realizuje poprzez zaangażowanie w wojnę w Syrii, prowokacyjne manewry u granic państw
członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, wspieranie separatystów na Ukrainie, przekształcanie
okręgu kaliningradzkiego w obszar
zmilitaryzowany. Po aneksji Krymu
Rosja nieustannie sprawdza, do czego jeszcze może się posunąć bez narażania się na zdecydowaną reakcję
sojuszu natowskiego.
Na konferencji prasowej tak skomentował to prezydent Duda: „Rosja mówi o tym, że wraca do retoryki
zimnowojennej. To oznacza, że próbuje podważyć ład, który ukształtował się w Europie po zakończeniu tej
pierwszej zimnej wojny”.
Prezydent odbył indywidualne
rozmowy z prezydentem Ukrainy
i z premierami Francji, Czarnogóry, Libanu. Pewne napięcia w stosunkach z Francją wywołał, zawarty
przez poprzednią ekipę, kontrakt na
zakup śmigłowców dla polskiej armii,
któremu jest niechętny obecny rząd. Niemniej Polska liczy na współpracę i na ewentualne kontrakty w innych dziedzinach
obronności, na przykład na dostawy rakiet,
tańszych i nowocześniejszych od oferowanych przez USA. Oczywiście krótka rozmowa niczego nie mogła przesądzić ani załatwić, ale podtrzymanie dobrych kontaktów
z Francją jest ważne. Jako gospodarz szczytu NATO w Warszawie prezydent będzie
optował za zaproszeniem Czarnogóry do
Sojuszu. Jest rzeczą wątpliwą, aby to młode państwo spełniało warunki umożliwiające przystąpienie do Sojuszu. Natomiast
jeśli chodzi o Liban, tematem rozmowy był
problem uchodźców, obozów, które znajdują się w Libanie. Unia zajęta rozlokowaniem w Europie masy uciekinierów nie zauważa, że właśnie tam, w Libanie, znajduje

się półtora miliona uchodźców i udzielenie
im pomocy i schronienia przekracza możliwości tego kraju.
Premier Rosji Miedwiediew powiedział
w Monachium o relacjach między Zachodem a Rosją: „nowa zimna wojna”. Stwier-

dzenie faktu czy deklaracja? Rosja może
wygłaszać takie proklamacje bezkarnie,
bowiem wie, że nie ma czegoś takiego jak
dyplomacja europejska. Unijna dyplomacja to tylko klub dyskusyjny, gdzie w zasadniczych sprawach wszyscy są zgodni,
tylko nie ma to praktycznych konsekwencji, bo zwykle przeważają „egoizmy narodowe” i interesy wielkich korporacji. Wiele krajów europejskich jest przeciw Nord Stream
2, nie tylko Polska. Nawet niemieccy politycy na lewicy i umiarkowani są przeciwko temu projektowi. Pisano o tym ostatnio
w „Die Zeit”. Uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu jest ogromne. Nie demonstracje siły poprzez nagromadzenie wojsk
w Kaliningradzie, prowokacyjne manewry
wojsk rosyjskich u granic Unii, ale gaz jest
najsilniejszą bronią w rękach Putina.

Prezydent Duda oświadczył: „Mam nadzieję, że Komisja Europejska podejmie w tej
sprawie zdecydowane działania, a ściślej mówiąc, że przyjmie zdecydowane rozwiązanie
negatywne, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Bo
to nie jest tylko problem o charakterze ekonomicznym, to w ogóle nie jest
problem o charakterze ekonomicznym, to problem o charakterze politycznym” .
Rosja nie od dziś deklaruje się jako przeciwnik, choć
jeszcze nie wróg, NATO. Dlatego będzie więcej NATO w Polsce, ale bez baz. Znaczący
udział będą mieli w tym Amerykanie, więc sondują Polskę
przed przylotem Obamy do
Warszawy, chcą mieć pewność, że tegoroczny gospodarz natowskiego szczytu jest
przewidywalny.
Prezydent mówił o zwiększeniu obecności sił NATO na
obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Polski. „Chciałbym,
żeby znalazły się tutaj stałe bazy
sprzętowe Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale chciałbym
także, aby zaistniała – i by w tej
materii podjęte zostały decyzje
– stała obecność sił NATO. Ta stała obecność nie musi polegać
na stałych bazach, w których
są stałe, permanentnie przebywające jednostki wojskowe. To
może być obecność o charakterze rotacyjnym, ale ta rotacja
musi być na tyle intensywna, aby w praktyce oznaczała stałość. Żołnierze rotują, ale
stała, istotna liczba żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego cały czas znajduje się
na naszym obszarze, gwarantując bezpieczeństwo.” Jest proste hasło „prawdziwe odstraszanie musi nastąpić poprzez obecność”.
Prezydent Duda w Monachium zadeklarował, że zależy nam na dobrych, partnerskich stosunkach w Unii Europejskiej,
a także na dobrych stosunkach z sąsiadami, ale też oczekuje zrozumienia dla polskich interesów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
Europa w deklaracjach ciągle zjednoczona, choć w konkretach podzielona.
fot. Andrzej Hrechorowicz, serwis
fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP
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Rok
Ognistej
Małpy
Jacek Kryg

Okres Nowego Roku jest dla Chińczyków tym, czym dla nas
okres gwiazdkowy. Święto Nowego Roku ma na Wschodzie olbrzymie znaczenie przede wszystkim dlatego, że zapowiada nadejście
nowych wartości, warunków, możliwości i szans, które trwać będą
nawet przez trzysta osiemdziesiąt dni, bo i tak długi może być rok
lunarny. W Chinach wierzy się, że wszelkie stare sprawy należy porzucić wraz z odejściem roku poprzedniego oraz że należy jak najlepiej przygotować się do tego, co czeka świat, kraj, społeczność,
rodzinę, a także każdego z nas w nadchodzącym okresie.
Nowy rok w astrologii chińskiej to rok Ognistej Małpy, w charakterystyce yang. Nie jest to jedyna nazwa tego zwierzęcia. Zwykli
ludzie horoskopowego opiekuna nadchodzącego roku nazywają
„małpą wspinającą się na górę”. Pod rządami tego zwierzęcia będziemy się radować i smucić od godziny 22.40 w poniedziałek 8
lutego 2016 roku do 27 stycznia 2017 roku. Rok ten jest 4714 rokiem kalendarza lunarnego, czyli trzydziestym trzecim rokiem siedemdziesiątego ósmego cyklu astrologii księżycowej, cyklu, który
skończy się 3 lutego 2044 roku.
W astrologii chińskiej na symbol każdego roku składa się zwierzę zodiakalne i jeden z żywiołów. Jak już wiemy, w nadchodzącym
roku panować będzie Małpa w żywiole Ogień Yang. Ponieważ żywiołem naturalnym Małpy w systemie Ba Zi jest Metal Yang, już
na wstępie należy oczekiwać mnóstwa najróżniejszych kłopotów,
gdyż przez cały rok żywioł Ogień i żywioł Metal znaku Małpy pozostawać będą w niszczycielskich relacjach, czego doświadczymy
nawet na poziomie fizycznym. Nie oznacza to jednak, że będzie to
tylko tragiczny rok, pełen wyłącznie niesprzyjających nam zdarzeń
i okoliczności. Przecież liczą się też i inne zależności, które mogą
odwrócić, czy może raczej częściowo zredukować te ogólne niekorzystne tendencje, jak i wpływ sprzyjających gwiazd.
Patrząc na czasową rozpiętość okresu panowania Ognistej
Małpy, widać, że nie jest to zbyt długi rok, gdyż trwać będzie tylko 355 dni. Nie jest to zatem rok przestępny, jak ma to miejsce
w naszym kalendarzu z dodanym dodatkowym miesiącem. W jego
rozpiętości nie pojawi się ani jeden dzień lin chun, czyli dzień początku wiosny, zwany też świętem kochanków. Z tego zaś wynika,
że, biorąc pod uwagę tę zasadę, jest to niekorzystny rok na romanse czy związki małżeńskie.
Małpie, jak każdemu zwierzęciu zodiakalnemu, przypisuje się
także wiele wartości, zdarzeń i przedmiotów. I tak z Małpą kojarzone są państwa: przede wszystkim USA, a także Wietnam, Portugalia, Węgry, Sudan, Egipt i Maroko, a dawniej również Polska

28

(manifest PKWN 1944 roku). Poprzednim rokiem o tych samych
energiach był rok 1956 (także Ognista Małpa), kiedy to Węgry przeżyły swoją rewolucję, no i miały swoje miejsce wydarzenia poznańskie,
których byłem naocznym świadkiem. Jeżeli do tego dodamy, że
kryzys sueski z bombardowaniem
Egiptu przez Wielką Brytanię, strajki
studentów w Paryżu, eskalacje zbrojne w Irlandii Północnej, zamieszki
w Los Angeles, walki na Bałkanach
i kończące erę apartheidu historyczne referendum w Południowej Afryce również wiążą się z rokiem Małpy,
wówczas nieprzewidywalność i historyczne znaczenie lat Małpy
objawią nam się z całą mocą.
Także wynalazki czy też zdobycze cywilizacyjne kojarzone są
ze znakami zodiaku. Małpie przypisuje się odkrycie neutrina, skonstruowanie radia (Marconi), radiotelefonu, znaczący postęp w radioastronomii czy w ogóle we wszystkim, co wiąże się z radiem
i z bardzo szeroko rozumianą astronomią (astronauci pierwszy
raz okrążyli Księżyc także w roku Małpy). Wiele znanych dziś na
świecie stacji telewizyjnych rozpoczęło emisje swoich programów
w roku 1956, także roku Ognistej Małpy. Dalej, dzięki Małpie mamy
ciekły hel, bakelit, karabin maszynowy i inne „skarby”, które nie zawsze służyły i służą człowiekowi. Taka właśnie jest Małpa i takich
rzeczy należy od niej oczekiwać, gdyż lata Małpy to lata pionierów
i odkrywców.
Zastanawiając się nad nadchodzącym rokiem, warto zdać sobie sprawę z tego, że małpa – czy to w zoo, czy też w swoim naturalnym środowisku – zwykle bywa gwiazdą. Skupia na sobie uwagę, a obserwowanie jej działań z niekłamanym zainteresowaniem
towarzyszyć nam będzie przez cały rok. Małpa raz bywa dramatyczna, innym razem sentymentalna. Zawsze jednak pozostaje gotowa do figli i zabaw. Zawsze jest niespokojna, nie da więc nikomu wytchnienia, nie będziemy mieli czasu na zastanowienie się
nad tym, co właściwie się dzieje wokół nas i w nas samych. Przede
wszystkim jest typem yang, czyli stworzeniem przedkładającym
aktywność nad bierne poddawanie się najróżniejszym sytuacjom.
A to potrafi zmęczyć niejeden z wydawałoby się spokojnych znaków zodiaku.
Z drugiej jednak strony Małpa potrafi być wielkim wynalazcą,
którego cechuje rozmach, niekonwencjonalność i przełamywanie
barier uznanych za trwałe. W latach będących pod panowaniem
tego zodiakalnego zwierzęcia otwarto: Wielką Tamę Asuańską,

szesnastokilometrowy, najdłuższy na świecie tunel drogowy
w Szwajcarii pod Przełęczą Św. Gottharda, system odwodnienia
Zuiderzee, potężny most Harbour Bridge w Sydney oraz pierwszą
brytyjską siłownię atomową Calder Hall. Z innych małpich działań
należy odnotować niezwykły boom na złoto w 1968 roku, wydanie
przez papieża encykliki zawierającej sprzeciw Kościoła wobec kontroli urodzeń, odrzucenie w Wielkiej Brytanii w 1956 roku wniosku
o zachowanie kary śmierci (co wówczas było czymś niezwykłym),
początek działalności pierwszej radiowej stacji nadawczej (Marconi – 1920 r.). Lata Małpy, a szczególnie lata Ognistej Małpy, to zapowiedź zmiany stylu w wielu dziedzinach życia. To w roku 1956
płyta Elvisa Presleya „Heartbreak Hotel” ukazała się w zaskakującym
wszystkich kilkumilionowym nakładzie. W tym samym roku największy sukcesy odnosiły Marilyn Monroe i Doris Day z jej nieśmiertelnym przebojem „Que Sera Sera…”. Na Broadwayu po raz pierwszy wystawiono musical „My Fair Lady”, a w Szwajcarii odbył się
pierwszy konkurs Eurowizji. Warto także zauważyć, że nie w innym
roku, lecz w roku Ziemistej Małpy (1908) powstał ruch skautowski,
którego zawołaniem, hasłem i mottem był i nadal jest okrzyk „Bądź
gotów!”, jakże pasujący do tego wszystkiego, co z dużą dozą prawdopodobieństwa wydarzy się w kolejnym Roku Małpy, choć tym
razem Ognistej. Zatem BĄDŹMY GOTOWI na wielkie zaskoczenie
i dużą różnorodność zjawisk i zdarzeń. Niech nikt pod koniec roku
nie powie, że nie został ostrzeżony.

Co się zaś tyczy Polski, to także i dla nas szykuje się bardzo
burzliwy okres, z nietolerancją, zagraniami nie fair i zwykłym cwaniactwem włącznie. Przedstawmy to tak: ze znakami zodiaku kojarzone są również zawody. Do małpich zawodów, często wiążących się z publicznymi wystąpieniami, należą: dziennikarstwo
(będziemy świadkami wspaniałych potyczek żurnalistów), handel
(sprzedawcy jeszcze bardziej będą kokietować kupujących), polityka (niektórzy parlamentarzyści, choć wydaje się to niemożliwe,
dadzą przedstawienia, o jakich do tej pory nie było mowy), reklama (oj, będzie na co popatrzeć), twórczość kabaretowa (będziemy
świadkami powrotu niejednego starego kabareciarza). Jeśli chodzi
o zagrożenia, to dotyczą one północnego wschodu. W Polsce rejonem tym są okolice Augustowa. Należy zatem bacznie przyglądać się temu rejonowi i oczekiwać niemiłych niespodzianek, takich
jak naturalne katastrofy, wichury, susze czy tornada, krachy czy
niepokoje społeczne, gdyż jak głoszą chińskie teksty, w regionach
zajmujących sektor północno-wschodni przepowiada się „więcej
niż zwykle burz, wiatry niszczące zbiory oraz głód zwierząt”. Cała
reszta to interpretacje.

RESTAURACJA Ratuszova to magiczne
miejsce, w którym polska kuchnia w swej
tradycyjnej jak i nowoczesnej wersji
przeplata się z najbardziej wykwintnymi
europejskimi smakami.
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00-17:00
serdecznie zapraszamy na wyśmienity
lunch w cenie 19 zł!
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Z dziekanem Wydziału Historycznego prof.
Kazimierzem Ilskim i dr. hab. Maciejem
Michalskim rozmawia Mariola Zdancewicz

Świat nas
docenił
Jakie wydarzenie, gdyby spojrzeć na
ubiegły rok, uznałby Pan za najważniejsze dla Wydziału?
prof. Kazimierz Ilski: Wśród ostatnich
zdarzeń, które budują dobrą przyszłość,
znalazł się XXII Międzynarodowy Kongres
Nauk Historycznych w Jinan, stolicy prowincji Shandong w Chinach, na którym Poznań
został wybrany na miasto-gospodarza kolejnego kongresu w 2020. Polskę reprezentowało jedenastu historyków, w tym trzech
przedstawicieli Instytutu Historii UAM.
Czy rozpoczęły się przygotowania do
tego niezwykle ważnego nie tylko dla
Wydziału wydarzenia? Wiemy, że jedyny kongres, jaki odbył się w Polsce, miał
miejsce w 1933 roku w Warszawie...
Oczywiście. Zamierzamy wykorzystać ten czas, nie tylko żeby porządnie się
przygotować organizacyjnie i naukowo,
ale również żeby skorzystać wizerunkowo.
Cieszymy się z tego, że świat nas docenił!
A przecież to jest poważne gremium o najwyższym autorytecie, środowiska, które
kreują kierunki badań. Liczymy, że do Poznania zjedzie około trzech tysięcy uczestników. Rywalizowaliśmy z Atenami i Tampere.
Stwierdzono, że Grecja, choć kraj wspaniały, o dobrej tradycji historiograficznej i średnio drogi, nie daje jednak gwarancji finansowych. W konkurencji pojawiła się też
Finlandia, która z kolei wydawała się nie tyle
państwem na granicach świata Zachodu,
ale zbyt drogim. Zbierając wszystkie argumenty, już w pierwszej rundzie głosowania,
w bardzo dobrych proporcjach, wskazano
na Poznań, nie szczędząc komplementów.
Powiem całkiem śmiało, że ten wybór to zasługa kilku nieocenionych osób. Działaniami kierował profesor Krzysztof Makowski,
który został członkiem jedenastoosobowego Zarządu Międzynarodowego Komitetu
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Nauk Historycznych, najważniejszego organu skupiającego historyków z całego świata. Nie mogę tu nie wymienić
również profesora Tomasza Schramma oraz profesor
Ewy Domańskiej, wybranej
na przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Teorii i Historii Historiografii, co istotne,
pierwszą w historii tej Komisji kobietę i historyka z Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście
duża była tu też rola towarzyszącego mi
dziś młodszego kolegi, znakomicie zorientowanego w sprawach marketingowych
i organizacyjnych całego przedsięwzięcia.
Trzeba też wspomnieć o bardzo mocno
zaangażowanej doktorantce Karolinie Filipowskiej, która będzie kierowała Biurem
Kongresowym.
Koncept samego kongresu znajdzie
znakomite zakorzenienie w nowej siedzibie Wydziału. Do 2020 roku budynek ciągle będzie nowy i piękny, ale nauczymy się
już w nim żyć, korzystać z wyrafinowanej
techniki. Dysponując starym kolegium, nasza odwaga w staraniach o przewodniczenie w kongresie byłaby z pewnością mniejsza i choć teraz suma sal nie pozwala na
zgromadzenie trzech tysięcy osób w jednym momencie, to możemy w czasie rzeczywistym prowadzić transmisję z głównej
auli dla tysiąca dwustu osób. Kongres obraduje nie tylko plenarnie, lecz także w licznych sekcjach. Mamy już obietnicę, że obrady będą mogły się odbywać w Sali Ziemi.
Entuzjastycznie wspierają akcję również
okoliczni dziekani i inni nasi partnerzy.
A teraz chciałbym przesunąć akcent na
mojego drogiego kolegę, który będzie bohaterem tej rozmowy.

dr hab. Maciej Michalski

prof. Kazimierz Ilski

dr hab. Maciej Michalski: Poprzedni
kongres, który odbywał się w Polsce, tak
jak Pani powiedziała, zorganizowany został
w Warszawie w 1933 roku. W naszym kręgu
geograficznym Międzynarodowe Kongresy Nauk Historycznych odbywały się jeszcze w Moskwie i w Bukareszcie. Zgłoszenie
akcesu Poznania jako kandydata nie było
przypadkiem, bowiem od dłuższego czasu w środowisku historyków akademickich
i tych afiliowanych przy Komitecie Nauk
Historycznych Polskiej Akademii Nauk toczyły się na ten temat rozmowy. Szukano
odpowiedniego miejsca, w którym działa
zespół ludzi gotowych podjąć się tak kolosalnego przedsięwzięcia. Kiedy już okazało
się, że wybrano Poznań, zawiązał się komitet organizacyjny. Z jednej strony był Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii
Nauk z profesorem Krzysztofem Mikulskim na czele, z drugiej profesor Bronisław
Marciniak – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obydwaj przedstawiciele
wymienionych instytucji powołali tymczasowy komitet organizacyjny, na którego
czele stanął profesor Krzysztof Makowski.
Tak wyglądał start, datowany na schyłek
2014 roku. Przygotowanie materiałów aplikacyjnych, przedstawiających atuty stojące za Polską i Poznaniem, trwało pół roku

i pracował nad nimi ogromny zespół ludzi.
Mógłbym tutaj do nazwisk wymienionych
przez Pana Dziekana dodać nazwiska przynajmniej dwudziestu kolejnych osób, które
czynnie i z dużym poświęceniem przyczyniły się do sukcesu poznańskiej kandydatury. Podczas przygotowywania materiałów aplikacyjnych uzyskaliśmy poparcie
wszystkich wydziałów historycznych polskich uniwersytetów, tych większych i tych
mniejszych. Trzeba też pamiętać, że tego
typu imprezy kosztują. Mamy wsparcie
ze strony Uniwersytetu, instytucji naukowych i samorządowych, przede wszystkim
Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, PTPN i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Muzea, w tym Muzeum
Narodowe, zobowiązały się do zorganizowania wystaw, a także do udostępnienia
sal pod obrady. Otrzymaliśmy też wsparcie „dużego kalibru” z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, które nie tylko pomagało nam w trakcie przygotowania aplikacji,
ale przede wszystkim podczas kongresu
w Chinach. Nasza ambasada w Pekinie zorganizowała w miejscu obrad stoisko promujące Poznań, a pan ambasador Mirosław
Gajewski wydał przyjęcie. Mamy gwarancje finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomaga nam też rodzime Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. W ostatnim czasie Pan Dziekan
był na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta.
Kiedy poinformowałem prezydenta Andrzeja Dudę o organizacji kongresu,
powiedział, że jest to sprawa państwowa.
Sądzę, że to krótkie, spontaniczne stwierdzenie głowy państwa niesie dla nas jak
najlepszą perspektywę.
W końcu stycznia odbyło się pierwsze
posiedzenie Komitetu Organizacyjnego, na
czele którego stanęli przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz rektor UAM z szacownymi
członkami, między innymi z Panem Dziekanem i z szeregiem innych zaangażowanych osób. Obok Komitetu będzie działał
wydział wykonawczy, który przejmie większość prac organizacyjnych, a funkcję szefa
będzie pełnił profesor Krzysztof Makowski.
Podczas kongresu w 2020 roku zaproszeni historycy będą mogli wymienić doświadczenia i uwagi, spotkać się na forach,
na których porusza się zwykle cztery, pięć
dużych tematów kongresowych, oraz na
sesjach tematycznych.
Przyjadą same tuzy?
Tak, będziemy mieć wielu ważnych
w świecie historycznym gości. Chcielibyśmy też, żeby prócz tuzów odwiedzili nas
ci, którzy jeszcze tuzami nie są albo nie
mieli szansy nimi zostać. Uruchomiliśmy
specjalny fundusz dla naukowców z biedniejszych państw. My również swego czasu

Profesor Ewa Domańska przedstawia kandydaturę Poznania na Zgromadzeniu Ogólnym
Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych w Jinan
korzystaliśmy z różnych przywilejów na
kongresach i przyszedł czas, żebyśmy się
odwdzięczyli i budowali własne fundusze
solidarnościowe dla osób będących w gorszej sytuacji materialnej.
Oprócz wymiaru naukowego mamy
na uwadze wymiar promocyjny, a zarazem
kulturalny i rozrywkowy, bo wraz z uczestnikami zawitają do Poznania osoby towarzyszące, a to przez dobry tydzień da miastu i okolicom spory zastrzyk klientów.

Profesorowie Krzysztof Makowski i Tomasz
Schramm na stoisku promującym Poznań

A jak będzie wyglądał aspekt naukowy?
Zaproponowaliśmy temat główny,
który w tłumaczeniu z języka angielskiego brzmi „Alternatywne nowoczesności”.
Naszą rolą jest jednak przede wszystkim
udostępnienie przestrzeni, w której historia ożyje. Aspekt naukowy jest po stronie
Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, to on wybierze tematy spośród
zgłoszonych na uruchomionej za moment
stronie internetowej. Ich wybór nastąpi zapewne jesienią.
A na ile będą mogli skorzystać na tym
studenci?
Będą zatrudniani jako wolontariusze, ale
na pewno zorganizujemy sesje dla doktorantów, co należy do tradycji kongresów. Będą

one miały postać sesji posterowych, na których doktoranci prezentują konkretne wyniki
badań. Została też wyznaczona spora nagroda dla najlepszego posteru.
A wolni słuchacze?
Oczywiście nie wykluczamy studentów
jako wolnych słuchaczy, ponieważ impreza
będzie otwarta.
Chciałbym jeszcze podkreślić, że to wydarzenie można rozpatrywać dwojako, jako
promocję miasta, a z drugiej strony promocję polskiej nauki, niedocenianej w różnego rodzaju ogólnoeuropejskich czy ogólnoświatowych rankingach historiografii.
Czy będą przygotowywane na ten kongres jakieś materiały przedstawiające
Poznań, historię, tym bardziej że będziemy po wielkim wydarzeniu – 1050
lat od chrztu Polski, i może do tej pory
historycy nam odpowiedzą, gdzie
chrzest się odbył i kto chrzcił?
Kto kopie, może coś wykopie. (śmiech)
Chcemy przygotować kompendium
tekstów opublikowanych w językach angielskim, niemieckim i francuskim, a napisanych przez polskich historyków jako kongresowy zestaw podręczny, który mógłby
zareklamować historiografię polską, która
w wielu aspektach miała wpływ na historiografię światową. Myślimy też o publikacjach uzupełniających podstawowy zestaw promocyjny, tutaj przede wszystkim
będzie reklamowane historyczne środowisko Polski. Mamy niepowtarzalną okazję, by wykorzystać szansę, która z pewnością nie powtórzy się w ciągu najbliższych
pięćdziesięciu lat.
Dodam na koniec, że przygotowana
do Chin aplikacja wzbudziła nie tylko mój
zachwyt, ale zachwyt całego środowiska
i z pewnością uznanie międzynarodowe,
dlatego że pod względem wykorzystanego konceptu i grafiki komputerowej jest
to niewątpliwie majstersztyk. Ujawniły się
nieznane mi dotąd talenty moich kolegów.
Krótko mówiąc, tak wielkie przedsięwzięcie uwidacznia naprawdę zdolności bardzo
wielu osób i to jest dla Wydziału i dla urzędującego dziekana powód do dumy.
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Z Przemysławem Kieliszewskim,
dyrektorem Teatru Muzycznego
w Poznaniu, rozmawia
Mariola Zdancewicz

„Poznaniacy jako zbiorowość bywają zbyt egocentryczni.
Nie mówmy o sobie, że jesteśmy najlepsi, tylko bądźmy
tacy rzeczywiście” – to Pana słowa. Jacy jesteście Państwo jako teatr?
Jesteśmy pełni pasji i chęci przynoszenia poznaniakom
radości ze spektakli, które przygotowujemy. Mamy poczucie,
że w ciągu ostatnich trzech lat dużo się w Teatrze Muzycznym zmieniło, i jesteśmy zadowoleni, że zmiany są odbierane w sposób pozytywny przez Poznanian, Wielkopolan,
przez opiniotwórcze osoby, i chcemy ambitnie realizować
też marzenie wszystkich o nowym Teatrze Muzycznym. To
nie znaczy, że nie dostrzegamy problemów niskich uposażeń pracowniczych oraz tych związanych z podwyższeniem
wieku emerytalnego dla artystów.
W 2013 roku objął Pan funkcję dyrektora teatru, który
w tym roku obchodzi sześćdziesięciolecie. Przez te lata
zachodziło w nim wiele zmian, i tak Stanisław Renz wprowadził do teatru musicale, Henryk Olszewski przedkładał
nad inne przedstawienia komedie muzyczne, co spowodowało zmianę nazwy z Poznańskiej Operetki na Teatr
Muzyczny. Z kolei Andrzej Wiza preferował spektakle
polskich twórców; Włodzimierz Krzyżanowski stawiał
na repertuar współczesny i wreszcie Daniel Kustosik,
którego działania Zdzisław Beryt określił jako „poszukiwanie złotego środka pomiędzy tradycyjnymi upodobaniami publiczności a nowatorskimi poszukiwaniami,
propozycjami i ambicjami”. Jaką Pan ma wizję po tych
trzech latach?
Jeżeli chodzi o Stanisława Renza, trzeba podkreślić, że
był nowatorski, pisał bardzo popularne spektakle muzyczne.
W tym sensie był jednym z pierwszych kompozytorów polskiego musicalu, choćby słynnego „Dziękuję Ci, Ewo!”. Jestem
wyznawcą teatru, w którym jest miejsce dla wielu gatunków
muzycznych, stawiam coraz bardziej na musical. 21 maja
wystawiamy „Księżniczkę Czardasza”. Operetka stanowiła
w historii muzyki okres czterdziestu lat i tak naprawdę skończyła się w latach 20. XX wieku. I w tym sensie jest pewnym
zamkniętym, choć żywym, rozdziałem. Daniel Kustosik też zżymał się, że operetka go nudzi. Natomiast wydaje się, że po stu
latach twórcy komunikują się z dzisiejszym widzem już trochę
innym językiem.
Jakim?
Jesteśmy nastawieni na komunikację z widzem za
pośrednictwem jego języka i chcemy nadrobić zaległości
Poznania w tym zakresie. Dopiero w zeszłym roku po raz
pierwszy pokazaliśmy tutaj spektakl najbardziej znanego
musicalowego kompozytora Andrew Lloyda Webbera, czyli
„Evitę”, podobnie jak za chwilę wystawimy jego największe, co
prawda już czterdziestoletnie dzieło, klasykę teatru muzycznego – „Jesus Christ Superstar”, które w Poznaniu jest wyczekiwaną nowością. Podobnie rzecz ma się z bardzo dobrze
przyjętym musicalem lat 90., pokazanym dwadzieścia lat
później – „Jekyll&Hyde”, ale to cały czas jest nadrabianie zaległości. Mamy zamiar sami tworzyć musicale. Pracujemy nad
„Seksmisją”, która ma być wielkim przebojem, oglądanym
przez tysiące ludzi, podobnie jak wspomniane „Dziękuję Ci,
Ewo!”. Chcemy stworzyć teatr współczesny, pełen rozrywki,
ale komunikować się językiem dzisiejszych czasów.
Ostatnio widzowie mogli po raz kolejny obejrzeć
„Wesołą wdówkę”, wystawioną na początku ubiegłego
wieku przez sławnego Franciszka Lehára. I choć w Wiedniu w dniu premiery nie przyjęto jej z entuzjazmem,
to jednak jest kanonem dzisiejszej sceny muzycznej.
W czym tkwi tajemnica popularności właśnie tej sztuki?

Wydaje mi się, że kluczem jest piękno śpiewanych przez pokolenia przebojów. Libretta operetek są często banalne i sami śmiejemy się z siebie, że potrafimy dać się oczarować tą operetkową
bajką, a jednak nam się to podoba. Powodem jest czar muzyki.
Ostatnio wystawione spektakle „Wesołej wdówki” dedykowaliśmy zmarłemu Bogusławowi Kaczyńskiemu. Był jednym z największych adoratorów opery i operetki, tej drugiej szczególnie,
gatunku nieco odchodzącego, podobnie jak wielcy jej popularyzatorzy, którzy poprzez kultywowanie tych dzieł przyczynili się do
ich przetrwania. Po śmierci Kaczyńskiego operetka została w pewnym sensie „wdową” po nim.
Już niedługo premiera „Księżniczki Czardasza”. Do jej realizacji zaprosiliśmy znakomitego reżysera Grzegorza Chrapkiewicza,
którego produkcję „Kotki na gorącym blaszanym dachu” wystawianą w Teatrze Narodowym, z genialnie zagraną przez Janusza
Gajosa rolą główną, poznaniacy mogli obejrzeć ostatnio w Operze.
Choreografię przygotowuje Jarosław Staniek. Dzięki pracy świetnych realizatorów, wspaniałych muzyków produkcje operetkowe
zyskują nowy blask.
Przywołał Pan Bogusława Kaczyńskiego, którego ja również
niezwykle cenię, a który powiedział o Polakach: „Nie jesteśmy narodem głuchym, ale wrażliwie wyczulonym na piękno
muzyki”. Jak wynika z przeprowadzonych badań, w ciągu jednego miesiąca 2015 roku w teatrze było zaledwie 7% badanych, głównie były to osoby z wykształceniem wyższym
w wieku 25-39 lat...
...a z naszych badań wynika, że statystyczny poznaniak przychodzi do Teatru Muzycznego raz na niecałe czterdzieści lat!!!, więc
rzeczywiście mamy ogromną pracę do wykonania, ale ponieważ
cieszymy się pełną widownią – ubiegłoroczny wynik sięgnął 115
tysięcy widzów – to pokazuje, jaki jest nasz potencjał dziś i jaki
będzie w przyszłości. Dlatego tak bardzo zabiegamy o nowy teatr,
który pozwoli na wprowadzenie zachwycającej widza techniki

pasji

i nowych środków inscenizacyjnych. Obok kina branża musicalowa jest drugą co do wielkości i przyciąga więcej widzów niż niektóre filmy, a to świadczy o jej olbrzymiej popularności. Mimo że
ociera się o popkulturę, to jednak mieści się w nurcie kultury wyższej. Tym bardziej Teatr Muzyczny w Poznaniu powinien, o czym
jest przekonana większość decydentów, wreszcie uzyskać odpowiedni status i siedzibę. Kultura jest klejem społecznym, im więcej ludzi będzie przychodziło do teatru, tym więcej osób zacznie
chodzić w inne miejsca, zwiększy się aktywność społeczna, bo kultura ma zdolność do otwierania ludzi na siebie, daje impuls do
współpracy, do bycia lepszymi. Teatry muzyczne nie służą wyłącznie spełnianiu ambicji czy marzeń artystów i dyrektorów, ale realizują misję społeczną. Chcemy teatru metropolitarnego, który zintegruje nas wokół idei nowoczesnego miasta, ponieważ eksperci
szacują, że nowy teatr będzie odwiedzało 160, 180 tysięcy ludzi
rocznie.
A co się podobało najbardziej w Pańskim teatrze w ubiegłym
roku?
Największy sukces frekwencyjny i artystyczny odniosła „Evita”,
która otrzymała znakomite recenzje. Oprócz niej zrealizowaliśmy
jeszcze trzy duże premiery: „Hello, Dolly!”, „Nie ma jak lata 20., lata
30.” i „Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi”. Był również duży koncert w Sali Ziemi „Face to Face”, który ogromnym echem odbił się
w Poznaniu, i wiele innych projektów, a zagraliśmy 216 własnych
spektakli i około 70 gościnnych. Rok bardzo intensywny, ale „Evita”
wybijała się na pierwszy plan.
W ubiegłym roku we wrocławskim Teatrze Polskim miał miejsce spektakl „Śmierć i dziewczyna”, którego sceny wzbudziły
spore kontrowersje. Czy warto stawiać w marketingu na szok
i ekstrawagancję?
Preferuję stosowanie innych instrumentów marketingowych,
ale kultura zawsze posługiwała się prowokacją, to nie jest odkrycie. Jedyne, co mnie niepokoi we współczesnych realizacjach, to
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pytanie, czy za prowokacją stoi jakaś treść,
która ma na celu komunikację z widzem.
Utkwiły mi w pamięci słowa Jana Englerta,
który w wywiadzie dla jednej z gazet mówił
o tym, że smuci go to, iż jeszcze dwadzieścia
lat temu reżyser miał potrzebę i ambicję skomunikowania się z widzem, bycia zrozumianym przez niego, i ze smutkiem konstatuje, że
ta tendencja zanika wśród współczesnych reżyserów w teatrze
dramatycznym. Myślę, że to jest
mocna diagnoza. Jako teatr rozrywki mamy troszkę inną rolę do
spełnienia, jednak ludzie przychodzą tu też wzruszyć się, przemyśleć, przeżyć coś wyjątkowego.
Kiedyś szukało się paraleli
z ideą teatru Wyspiańskiego,
teatru
charakteryzującego
się brakiem czasu historycznego, wizyjnością, przeżyciami
mistycznymi, nawiązaniami
do tradycji antycznej. Czy to
w ogóle jest jeszcze możliwe
w teatrze?
Konieczny jest jakiś zwrot
w tym kierunku, gdzieś ten kanon
dobra, piękna i prawdy musimy
odzyskiwać, bo tu jest miejsce,
w którym społeczeństwo powinno odnajdywać siebie, i w tym
sensie zbiorowe emocje powinno się wzbudzać nie tylko w sposób prowokacyjny.
Wspomniała Pani
o tradycji greckiej.
Jeżeli się do niej nie
odnosimy, to tracimy
pewien kanon komunikowania się ze sobą...
...by mieć tę satysfakcję – za Wyspiańskim – żeby „ciągle
widzieć ich twarze”,
piękne, zadowolone fot. Damian Andrzejewski
twarze widzów bijących brawa.
Ten rok będzie bardzo bogaty w wydarzenia, wspomniał Pan
o „Jesus Christ Superstar”, proszę opowiedzieć o tym projekcie.
To wielkie szczęście dla nas, że zostaliśmy zaproszeni do tego,
żeby artystycznie zaistnieć na najważniejszym chyba wydarzeniu
obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. 16 kwietnia na stadionie
miejskim odbędzie się część religijna i osobno artystyczna. Na początku będzie msza święta, my wypełniamy część świecką. Wspólnie z głównymi organizatorami – z przedstawicielami Miasta, przedstawicielami archidiecezji poznańskiej i Narodowego Centrum
Kultury – postawiliśmy sobie pytanie, kto na przestrzeni historii
polskiej państwowości, zakorzenionej w chrześcijaństwie, był osobą mającą wpływ na te wszystkie wieki. Biorąc pod uwagę Mieszka, Chrobrego, św. Wojciecha, Wałęsę czy Jana Pawła II i naszych
noblistów, wielkie postaci historyczne, zastanawialiśmy się, kto nią
jest, i ktoś rzucił myśl, że jeśli mówimy o 1050-leciu chrześcijańskiej
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Polski, to tą supergwiazdą jest Jezus.
Stąd „Jesus Christ
Superstar”, pomimo że to nie jest
utwór wywodzący
się z polskiej tradycji, ale odegrał tak
niesamowitą rolę,
że muzyka z tego
musicalu weszła również do liturgii, a film bardzo ją spopularyzował. To jest ikoniczny utwór, bo przecież mamy
ewangeliczny opis drogi Chrystusa z uwypukloną rolą Judasza, który nie może zrozumieć tego, że Jezus jest Bogiem.
Z drugiej strony mamy pokazanie tej ludzkiej strony wydarzeń, pokazanie relacji między Marią Magdaleną zakochaną w Jezusie, czyli mamy dobro i zło, zmaganie się człowieka, zdradę i wyższe ideały. Pokazanie takiego tytułu jest
bardzo ważne również w kontekście rozwoju naszego teatru. Uznaliśmy wraz z organizatorami, że to będzie odpowiednia sztuka na to święto, że przyciągnie młodych ludzi.
Mamy wielkie szczęście, że nie mając dużej sceny, możemy
zrealizować ten musical dla 25 tysięcy widzów, czego oczywiście się obawiamy i czym się też ogromnie ekscytujemy,
ponieważ jest to spełnienie kolejnych naszych marzeń.
W ciągu sześciu lat ma powstać nowa siedziba, czy
wiadomo coś bliżej? Widać bardzo Panu na tym zależy,
bo mówił Pan, że zatańczy, zaśpiewa, stanie na jednej
nodze... (śmiech)
Zacytowałem pewnego znanego
polityka. Rzeczywiście jest duża determinacja, nie tylko u mnie, ale u prezydenta
Poznania, u zastępcy prezydenta Jędrzeja
Solarskiego, u radnych, posłów, u innych
wspomagających nas urzędników miejskich. Wspólnie staramy się znaleźć
miejsce, o którym moglibyśmy powiedzieć: „Tak, tutaj zbudujemy teatr”. Mamy
wstępne koncepcje finansowania inwestycji i lokalizacji. Wzięliśmy pod uwagę
zapotrzebowania w sensie gabarytowym. Wiemy, że teatr musi być zlokalizowany w ścisłym centrum, możliwie blisko
węzłów komunikacyjnych: kolei podmiejskiej, PKP, PKS-u, szybkiego tramwaju,
i musi mieć duży parking. Władze miasta
wskazały nam trzy różne lokalizacje.
Teren PKS-u jest brany pod uwagę?
Tak i bardzo byśmy się cieszyli, gdyby ten teren udało się pozyskać. To byłaby lokalizacja dobra na teraz, za 20, za 30 lat i więcej,
ale ostateczne decyzje jeszcze nie są podjęte. Marzy mi się, żeby
prezydent Poznania mógł 25 czerwca na naszym koncercie jubileuszowym w Auli Uniwersyteckiej przekazać poznaniakom wiadomość, gdzie teatr będzie zlokalizowany. Czy nam się to uda?
Robimy wszystko, żeby tak się stało.
Na co Pan zaprosi czytelników „Merkuriusza” w najbliższym
czasie?
Zapraszam na musicale „Jekyll&Hyde”, „Evita”, „Hello, Dolly!”,
cały czas gramy „Skrzypka na dachu”, „Lata 20., lata 30.”. Polecam
też od 21 maja „Księżniczkę Czardasza” i koncert jubileuszowy
Teatru Muzycznego ze wspaniałymi przebojami, który odbędzie
się 25 czerwca w Auli UAM.
Czyli na wszystko...prawie... (śmiech)
Tak! Zapraszam!

Lata temu odbywałem studia we Wrocławiu, będąc jedynym na roku poznaniakiem. Wykładowca analizy matematycznej
w odwecie za prośbę o dopuszczenie do
egzaminu w przedterminie postanowił mi
dokuczyć. Podczas wykładu, przy półtorej
setki słuchaczy, skierował pod moim adresem dwa dowcipy o poznaniakach. Jeden głosił, że Szkoci to poznaniacy wyrzuceni za rozrzutność
z miasta. Drugi podawał sposób
wytworzenia drutu aluminiowego – należy rzucić złotówkę między dwóch poznaniaków. Dowcipy oklepane i stare jak piramidy
miały wykpić poznańskie skąpstwo i chciwość.
Ten stereotyp jest równie
dobry, albo zły, jak inne – na
przykład ten z dowcipu o warszawiakach, że w stolicy od połowy miesiąca jest pełno wolnych taksówek. Bo? Bo pensje
są wypłacane na początku miesiąca. Czyli o rozrzutności... Stereotyp jest prawdziwy mniej lub
bardziej – istotne, na ile jest rozpowszechniony i utrwalony. Im bardziej, tym łatwiej
go wykorzystać.

miał być, na przykład, bardzo bogaty arabski szejk, który chciałby w mieście zainwestować miliardy. Gdyby warunkiem jego
inwestycji było popsucie części miasta (nawet bardziej niż robi to np. fabryka Volkswagena), to oczywiście ojcowie (i matki)
miasta nie mieliby oporów, rozwój musi
kosztować. Skrajnym i kosztownym przy-

i z afirmacją jako racjonalny stosunek
praktyczny do dóbr materialnych. Powstają one przez pracę rąk i umysłów homo
sapiens, dzięki czemu nabierają szczególnej godności. Swobodnie-marnotrawny do
nich stosunek oznacza lekceważenie godności zawartej w pracy. Obecnie sytuacja
cywilizacyjna paradoksalnie się odwróciła – trzeba chronić zasoby naturalne
Lech Mergler przed potęgą sprawczą masowej aktywności ludzkich rąk i umysłów. Bo
są one coraz bardziej zagrożone. Od
wody, która bez oczyszczalni ścieków nie nadawałaby się do niczego, przez powietrze, którego zanieczyszczenia w Polsce zabijają 10 razy
więcej ludzi, niż ginie ich w wypadkach na drogach, a którego nagrzanie destabilizuje klimat planety, po
lasy tropikalne wycinane na potęgę,
ginącą florę i faunę, wyjałowioną
ziemię, przestrzeń zapchaną samochodami, ludźmi oraz ich wydzielinami, wyeksploatowane złoża
kopalin, brudne deszcze, powszechny hałas itd.
kładem takiego oportunizmu
Pojęcie „rozwoju zrównobyło włożenie ogromnych
ważonego” (RZ), które według
pieniędzy w imprezę pt.
standardów europejskich (KarEuro 2012, licząc z przyleta Lipska na rzecz zrównoważonegłościami – miliard z okłago rozwoju miast europejskich, 2007)
dem. Trzy mecze rozegrane
ma określać współczesne miasto, jest wyw Poznaniu miały spowodować
nikiem złego tłumaczenia. „Sustainable deskok rozwojowy. Jak miałby on się
velopment” to rozwój trwały, niepolegający
dokonać? Na czym polegać?
na rabunkowej eksploatacji zasobów, lecz
Poznań przez lata wykonywał cha- zachowujący je dla przyszłości. Stąd hasło
otyczne ruchy Browna, popychany w różne „Poznań oszczędzający zasoby” wpisywałoprzedsięwzięcia przez impulsy wewnętrz- by nasze miasto w najbardziej nowoczesne
ne lub okoliczności raz w tę, raz w inną standardy rozwoju miast. A jednocześnie
stronę. Zmarnotrawił wielkie środki finan- w naturalny sposób nawiązuje ono do posowe, wiszące teraz nad nami jako długi
znańskiego, tradycyjnego i ugruntowanego,
do spłacenia. Alternatywą dla takiego nie- a przez to czytelnego, stosunku nas poznaodpowiedzialnego podejścia, zwłaszcza
niaków do materii, rzeczy i kasy.
w czasach kryzysowych, jest strategia dłuW roboczej idei „Zielonego Poznania
goterminowego rozwoju miasta, o precy- oszczędzającego zasoby” nie chodzi tylzyjnie określonych priorytetach, zdyscy- ko o komfort życia mieszkańców uzyskiplinowanie realizowana. Definiowanie
wany dzięki wysokim standardom ekolonowej strategii zaczęło się w listopadzie gicznym. Chodzi o rozwój nowoczesnych
ubiegłego roku. Na tym inicjacyjnym eta- badań, wytwórczości i usług, służących rozpie padają pytania o wizję miasta, o Poz- wojowi zrównoważonemu. Poznań mógłby
nań, o jakim marzymy, o tożsamość mia- stać się ich krajowym centrum, a jednoczesta. Poznań miastem biznesu, kiboli i Lecha, śnie wzorcowym „konsumentem”. RZ to nie
konserwatyzmu i kurii arcybiskupiej, drob- tylko sortowanie śmieci, czyste grzanie donomieszczaństwa, zasłoniętych firanek, ge- mów i tramwaje, zamiast samochodów. To
jów i anarchistów z Rozbratu, Kroloppa
także ekologiczne technologie energetyczi Paetza...?
ne, samowystarczalne osiedla, biotechnologie, czysty transport (hybrydy), półprzewodnikowe technologie fotowoltaiczne,
Zielony Poznań, czyli miasto
ekopraca itd. Można by długo wymieniać.
oszczędzające... zasoby
Rzucona jakby mimochodem wizja
prezydenta Poznania: „Poznań – miasto ziePoznańskie „przyrodzone” jakoby
leni i wody” wpisywałaby się w ideę Pozsknerstwo i chciwość warnania oszczędzającego zasoby – jako jego
to przetworzyć pozytywnie
istotna część składowa.

Poznaniu,
dokąd ty
i którędy?

Bo najważniejszy jest stosunek,
jaki do celu ma kierunek
Czy mający nas dyskredytować stereotyp poznańskiego sknerstwa i pazerności nie
może być przetworzony pozytywnie? Czy nie dałoby
się go wykorzystać w nowej
strategii rozwoju miasta, nad
którą niedawno zaczęły się prace? Poznań niby strategię ma od poprzedniej władzy, ale jakby jej nie było. Bo czy
ktoś wie, co w niej jest? Przyglądając się
mocno koślawemu „rozwojowi” Poznania
w ostatnich latach, trudno dostrzec konsekwentne dążenie Miasta w jakimś określonym kierunku.
Oto z jednej strony władza poznańska,
decydując się na rozmaite przedsięwzięcia – choćby inwestycyjne, odwoływała się
do tego, co „naturalne”. Na przykład „naturalne”, według wyobrażeń byłych ojców
(i matek) miasta, miała być wyprowadzka
mieszkańców, lokalizowanie gdzie się da
kolejnych gigantycznych centrów handlowych, stawianie na transport samochodowy, zajmujący w mieście więcej miejsca
niż jego mieszkańcy itd. Takie nastawienie,
małpujące jakieś inne wzory (bardziej wyobrażone niż realne), szło w parze z „oportunizmem rozwojowym”. Chodziło o to, by
„łapać okazje”. Idealną, wymarzoną „okazją”
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