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Rozmowa z Przemysławem Gonerą, 
przewodniczącym Konwentu Preze-
sów Zarządów Wojewódzkich Fundu-
szy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Prezesem Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu

Czy w obliczu narastających zagrożeń 
zmianami klimatycznymi można oczeki-
wać w Polsce radykalnego zwiększenia 
nakładów na ochronę środowiska?

One rosną z każdym rokiem, choć może 
ten wzrost nie jest wystarczający. Jednak 
w obecnej, światowej sytuacji gospodarczej 
trudno o środki. Dlatego przede wszystkim 
powinniśmy poszukiwać możliwości efek-
tywniejszego gospodarowania pieniędzmi, 
którymi dysponujemy. Wiadomo, iż zawsze 
będzie ich za mało. Zwłaszcza, że ekologicz-
ne wymagania ciągle rosną. Trzeba moder-
nizować oczyszczalnie ścieków zbudowane 
przed kilku laty, rozbudowywać sieci kana-
lizacyjne oraz rozwijać system segregacji 
i utylizacji odpadów. 
Jak z tymi wyzwaniami radzi sobie WFO-
ŚiGW w Poznaniu? 

W ubiegłym roku na dofinansowanie 
kilkuset projektów ekologicznych w wo-
jewództwie przeznaczyliśmy ponad 152 
mln zł. Zdecydowana większość tych środ-
ków skierowana została na zadania zwią-
zane z ochroną wód i gospodarką wodną. 
Znaczną część przeznaczyliśmy na wspar-
cie termomodernizacji wielu szkół i szpita-
li oraz budowę urządzeń zmniejszających 
emisję zanieczyszczeń oraz wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii. Dzięki 
naszej pomocy powstały dziesiątki insta-
lacji solarnych a także setki kilometrów sie-
ci kanalizacyjnych. Niedawno zakończono 
w Wielkopolsce realizację dwóch ważnych 
instalacji: w Poznaniu oddano Lewobrzeżną 
Oczyszczalnię Ścieków a pod Lesznem no-
woczesny Zakład Zagospodarowania Odpa-
dów. Ukończono też wiele mniejszych, ale 
dla lokalnych społeczności ważnych przed-
sięwzięć, jak na przykład modernizację cie-
płowni w Gnieźnie czy oczyszczalni ścieków 
w Mieścisku. Takich nowoczesnych obiek-
tów w regionie przybywa. Wiele z nich jest 
budowanych z pomocą środków unijnych.  
Czy spełniają się nadzieje z nimi 
związane?

Dzięki milionom euro można wreszcie 
zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć. 
W ramach Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i środowisko”, w którym ze środ-
ków unijnego Funduszu Spójności wspie-
rane są ważniejsze zadania inwestycyjne, 

zaakceptowane zostały pro-
jekty uporządkowania gospo-
darki ściekowej przygotowa-
ne w Krotoszynie, Obornikach, 
Pleszewie, Rawiczu, Gnieź-
nie i Kępnie. Dofinansowanie 
otrzyma także wspólne przed-
sięwzięcie trzech gmin Koby-
lin, Krobia i Pogorzela, które 
tworzą Międzygminny Zwią-
zek Wodociągów i Kanalizacji 
Wiejskich w Strzelcach Wiel-
kich. Środki na ekologiczne in-
westycje przekazywane są tak-
że w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013. 
W jego Priorytecie III „Środo-
wisko przyrodnicze”, w któ-
rego realizacji uczestniczy 
WFOŚiGW w Poznaniu, przewi-
dziano do wykorzystania 173,8 
mln euro. Są one rozdzielane 
w ramach siedmiu działań w trybie kon-
kursowym. W tym programie są wspiera-
ne przedsięwzięcia o kluczowym znacze-
niu dla regionu, jak na przykład ochrona 
dorzecza Noteci czy modernizacji Kanału 
Ślesińskiego oraz wiele lokalnych zadań.  
W konkursach zgłoszono ponad 400 pro-
jektów. Realizacja pierwszych z nich wyło-
nionych w działaniu 3.3 „Wsparcie ochrony 
przyrody”, obejmującym różnorodne przed-
sięwzięcia edukacyjne i ochronne dobie-
gła końca. Jednymi z pierwszych obiektów 
zbudowanych z unijną pomocą są insta-
lacja edukacyjna „Rzeka” powstała w Cze-
szewie, w Nadleśnictwie Jarocin oraz Szlak 
Żurawi urządzony wokół Jeziora Wolsztyń-
skiego, a także Centrum Ekoinfo w Puszczy-
kowie na obrzeżach Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Realizacja większych projek-
tów dotyczących rozbudowy sieci kanali-
zacyjnych czy urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii potrwa kilka naj-
bliższych lat.   
Od początku tego roku wprowadzono 
zmiany w systemie finansowania przed-
sięwzięć ekologicznych. Jak wpłynęły 
one na funkcjonowanie WFOŚiGW? 

Najważniejsze, że w regulacjach wpro-
wadzonych od 1 stycznia 2010 roku zacho-
wana została zasada, iż środki pozyskiwane 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska, muszą być przeznaczane na jego ochro-
nę. Nowe uregulowania prawne zachowują 
samodzielność funduszy. Nie stały się one 
jednostkami organizacyjnymi samorządu 
wojewódzkiego, lecz są samorządowymi 

osobami prawnymi powstałymi z mocy usta-
wy. Świadomość tych różnic pozwala sku-
tecznie działać na rzecz ochrony środowiska. 
Do sukcesów w tej dziedzinie potrzebna jest 
zarówno dobra współpraca z samorządami 
na wszystkich poziomach, jak i poszanowa-
nie samodzielności i niezależności funduszy 
w kwestiach wspierania przedsięwzięć eko-
logicznych. Utrzymanie niezależnych źró-
deł finansowania tych przedsięwzięć, któ-
rymi nadal będą Narodowy Fundusz, jako 
państwowa osoba prawna oraz wojewódz-
kie fundusze, przekształcone w samorządo-
we osoby prawne i posiadające osobowość 
prawną, zapewni sprawne realizowanie in-
westycji ekologicznych. Wprowadzone zmia-
ny kładą kres trwającym od lat dyskusjom 
nad przyszłością funduszy. Sprzyjają także 
stabilizacji oraz systemowym długofalowym 
działaniom, koniecznym w ochronie środo-
wiska. Wzmocniły też ich powiązania z lokal-
nymi samorządami.
Właśnie, jak układa się współpraca 
z nimi?

Są one głównymi beneficjentami na-
szej pomocy. Do nich trafia około 80 proc. 
środków WFOŚiGW. Umożliwiają one pod-
jęcie wielu ważnych inwestycji o charak-
terze ekologicznym.  Wszystkim, zarówno 
nam jak i gminom, zależy by dofinansowa-
nie było jak największe i wspierało przed-
sięwzięcia przynoszące największe efek-
ty. Tymi celami kierujemy się w naszym 
działaniu.

Rozmawiał
Jan Staniewski  

Zielona moc funduszy

Zielona moc funduszy

P. Gonera, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu (pierwszy 
z prawej) podczas podpisywania umowy w ramach 
WRPO
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Edukacyjne wyzwania
Ewa Hoffmann, wicepre-
zes Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu:

Ze świadomością eko-
logiczną Polaków jest coraz 
lepiej. Wszyscy wiedzą, że 
warto oszczędzać energię, 
gasić zbędne żarówki i za-
kręcać krany, że należy se-
gregować śmieci i wyrzucać 
je do specjalnie oznakowa-
nych pojemników. Jednak 
z praktycznym wykorzysta-
niem tej wiedzy bywa róż-
nie. Dlatego tak dużo wo-
kół nas dzikich wysypisk, 
śmieci. Straszą one nawet 

w parkach i lasach, z kolei na wsiach i osiedlach niesprawne 
szamba i sieci kanalizacyjne zdarzają się nagminnie. Przeko-
nanie ludzi żeby ich codzienne postępowanie było zgodne 
z wiedzą ekologiczną, którą przecież mają, jest obecnie wiel-
kim wyzwaniem. WFOŚiGW wspiera różne kampanie edu-
kacyjne oraz publikacje podejmujące te zagadnienia. Wiele 
z nich, jak na przykład „Zielone szkoły” czy różne konkursy 
ekologiczne skierowanych jest przede wszystkim do mło-
dych ludzi. To od ich postawy, a także działań i zaniechań już 
wkrótce będzie zależeć czy będziemy żyli w czystym i nie-
skażonym środowisku. 

Finansowe podstawy
Bogusław Brzostow-
ski, wiceprezes Zarządu 
WFOSiGW:

Wartość zasobów fi-
nansowych naszego fun-
duszu na koniec wrze-
śnia 2010 r. przekroczyła 
0,5 mld zł. Stawia to nas 
na 6. miejscu w kraju. Naj-
większym jest WFOSiGW 
w Katowicach dysponują-
cy 1,1 mld zł. Prawie dwu-
krotnie mniejsze są zasoby 
funduszy w Łodzi, Warsza-
wie i Krakowie, zbliżone do 
poznańskiego są fundusze 
we Wrocławiu i Szczecinie. 

W czołówce stawiają nas także inne wskaźniki. Pod wzglę-
dem wypłaconych w 2009 r. dotacji zajmujemy 5 miejsce, 
pożyczek – 6, a umorzeń – 4. Dobra i stabilna kondycja fi-
nansowa WFOŚiGW umożliwia zwiększanie dofinansowa-
nia przedsięwzięć ekologicznych. Dobrze przygotowane 
i przynoszące znaczące efekty ekologiczne projekty uzy-
skają wsparcie z naszych środków. Mogą także rywalizować 
o dofinansowanie w ramach programów unijnych. A z nich 
płynie coraz więcej środków do beneficjentów. W tym roku 
w ramach ekologicznych priorytetów POiIŚ i WRPO przeka-
żemy wielkopolskim inwestorom ponad 100 mln zł.   

Unijne projekty
Krzysztof Mączkowski, wi-
ceprezes Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu

Spośród ponad 400 zgło-
szonych wniosków w ramach 
Priorytetu III „Środowisko 
przyrodnicze” WRPO wyłonio-
nych zostało przeszło 100 pro-
jektów i w tym roku podpisa-
ne zostaną z nimi wszystkimi 
umowy na dofinansowanie. 
Ich autorom, a najczęściej są 
to przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych 
należą się słowa uznania. Rzetelne przygotowanie niezbęd-
nej dokumentacji i spełnienie proceduralnych wymagań to 
spory wysiłek. Beneficjenci na ogół dobrze sobie z tym po-
radzili, chociaż z uwagi na ograniczoną ilość środków, nie 
wszystkie ich projekty mogą zostać dofinansowane. Wyni-
kiem tych starań są realne inwestycje w gospodarce wodno– 

–ściekowej i odpadowej. Mnóstwo obiektów poddawanych 
jest termomodernizacji, co oznacza realne oszczędności 
w poborze energii. Wdrażane są projekty w obszarze bez-
pieczeństwa środowiskowego, retencji i gospodarki wodnej. 
Również ochrona przyrody zyskała na pieniądzach z UE. Bez 
tych funduszy tak wiele inwestycji i zadań nie byłoby w ogó-
le do zrealizowania. Efekty wdrażania programów unijnych 
są już dzisiaj widoczne i przynoszą korzyści środowisku oraz 
mieszkańcom Wielkopolski.

Pamiętajmy o odpadach
Jerzy Puch, wiceprezes Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu:

Od lat najwięcej środków kie-
rowanych jest na wsparcie przed-
sięwzięć związanych z ochro-
ną wód i gospodarką wodną. To 
ważna dziedzina mająca istotne 
znaczenie dla mieszkańców Wiel-
kopolski. Dobrze, że gminy i spół-
ki komunalne chętnie inwestują 
w rozbudowę oczyszczalni ście-
ków i sieci kanalizacyjnych. Rów-
nie wielkie wśród samorządów 
i innych podmiotów gospodarczych jest zainteresowanie 
przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi oraz inwesty-
cjami w odnawialne źródła energii. W Priorytecie III „Śro-
dowisko przyrodnicze” WRPO wniosków o dofinansowanie 
właśnie tych projektów zgłoszono najwięcej. Zastanawiać 
natomiast musi stosunkowo skromne zainteresowanie 
działaniami związanymi z zagospodarowaniem odpadów. 
A przecież jest ich coraz więcej i stanowią one narastający 
problem. Niedawno w Trzebani pod Lesznem otwarto drugi 
w Wielkopolsce po „Orlim Stawie” nowoczesny zakład zago-
spodarowania odpadów. W planach jest spalarnia w Pozna-
niu. Ale takich obiektów rozwiązujących kompleksowo pro-
blemy gospodarki odpadami powinno być znacznie więcej. 
Ich budowa to jednak kosztowne przedsięwzięcie i wymaga 
zgodnego współdziałania gmin.   N
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Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
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Z Danielem Tylakiem, Przewodniczącym 
Zarządu Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu, 
rozmawia Merkuriusz 

 Obiekt jest jednym z najno-
wocześniejszych tego typu w Polsce. 
W ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy 
pozwala na przeładunek około 70 ton 
odpadów, które po sprasowaniu, w du-
żych kontenerach trafiają do odległego 
od niego o około 70 km Zakładu „Orli 
Staw”. Na ile ważna jest otwarta właśnie 
stacja?

Stacja stanowi punkt przeładunkowy 
dla całego strumienia odpadów zmiesza-
nych oraz niektórych rodzajów odpadów 
surowcowych z Sieradza i okolicznych 
gmin. W sposób ekonomiczny i bezpiecz-
ny dla środowiska nieczystości będą prze-
wożone do Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Ma 
także służyć jako zaplecze techniczne 
programu selektywnej zbiórki odpadów 
surowcowych i problemowych, również 
tych niebezpiecznych, posegregowanych 
i przywożonych tutaj przez mieszkańców. 
W tym celu na jej terenie zaplanowano nie-
zbędną infrastrukturę: boksy magazynowe 
surowców i odpadów problemowych.

Miasta i gminy z województwa łódz-
kiego czekały na ten obiekt od chwili przy-
stąpienia do Związku. Jego budowa była 
wpisana do projektu funduszu ISPA/FS „Ka-
lisz – gospodarowanie odpadami stałymi” 

współfinansowanego ze środków Komisji 
Europejskiej na kwotę prawie 12 mln euro. 
Siedem lat czekaliśmy na uzyskanie osta-
tecznego pozwolenia na realizację. Obiekt 
powstał tylko dzięki naszej determinacji 
i temu, że Komisja Europejska zgodziła się 
na przedłużenie do końca 2010 roku termi-
nu wykorzystania przyznanej dotacji. Zain-
teresowane samorządy odetchnęły z ulgą, 
nie przewidywały bowiem w swoich za-
mierzeniach inwestycyjnych alternatywne-
go rozwiązania kwestii zagospodarowania 
odpadów komunalnych wytworzonych na 
swoich terenach.

 Jaki był koszt powstania 
Stacji?

Budowa kosztowała nas 1,1 mln euro. 
69 proc. wydatków mogliśmy pokryć z do-
tacji przyznanej nam przez Komisję Euro-
pejską w 2002 roku w ramach funduszu 
przedakcesyjnego ISPA. Reszta środków 
pochodzi ze składek inwestycyjnych gmin 
członkowskich oraz preferencyjnego kredy-
tu udzielonego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Bez pomocy Komisji Europejskiej realizacja 
całego projektu nie byłaby możliwa.

 Przez ile lat obiekt ma pełnić 
swoją rolę? 

Jest wpisany w plan zagospodarowa-
nia odpadów w rejonie działania Związku 
na czas bliżej nieokreślony, a jego ewentu-
alna rozbudowa, czy modernizacja w mia-
rę upływu lat zależeć będzie od postępu 
technologicznego oraz nowych wyzwań 

Po ponad dziesięciu 
latach od podjęcia 
decyzji o budowie 
Stacji Przeładunkowej 
Odpadów Komunalnych 
na terenie Sieradza,  
realizowanej przez 
Związek Komunalny 
Gmin „Czyste Miasto, 
Czysta Gmina”, nastąpiło 
jej uroczyste otwarcie. 
To świetny prezent 
z okazji X-lecia Związku 
dla należących do 
niego miast i gmin 
z województwa 
łódzkiego:  Sieradza, 
Warty, Goszczanowa 
i Wróblewa.

Nowoczesny 
prezent
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i kierunków działania w gospodarce 
odpadami.

 Jakie inne ważne przedsię-
wzięcia w ciągu tych dziesięciu lat reali-
zował Związek?

To przede wszystkim wspólna realiza-
cja zadania własnego gmin, jakim jest za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
na terenie obecnego działania Związku. Po-
mysł zrodził się w 1997 roku. Na ma-
pie administracyjnej kraju obejmo-
wał on teren na pograniczu trzech 
województw: kaliskiego, konińskiego 
i sieradzkiego, zamieszkiwany przez 
ponad 320 tys. mieszkańców. Gminy, 
solidarnie współpracując w ramach 
powołanego przez siebie Związ-
ku, w ciągu ponad 13 lat w oparciu 
o technologię mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania zbudowały 
bardzo nowoczesny Zakład Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw” i otwartą właśnie Stację 
Przeładunkową w Sieradzu. Koszty 
projektu zamknęły się ostatecznie 
kwotą około 20 mln euro, a głównym 
wyznacznikiem efektu ekologiczne-
go jest zamknięcie i wyłączenie z eks-
ploatacji 13 składowisk o powierzch-
ni składowania prawie 15  hektarów. 
Zmiana mentalności mieszkańców 
naszego regionu dotycząca postępo-
wania z odpadami w oparciu o ZUOK 

„Orli Staw” wypracowana w trakcie 
szeroko zakrojonej akcji informacyj-
no-edukacyjnej jest imponująca.

Wyznacznikiem sukcesu dla wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast i gmin tworzących Związek jest 
główna nagroda – Puchar Recyklin-
gu Ministerstwa Infrastruktury, która 
będzie nam wręczona w trakcie uro-
czystej Gali XIV Międzynarodowego 
Zjazdu Ekologicznego, inaugurujące-
go Targi POLEKO 2010.

 Co planujecie Państwo 
w najbliższej przyszłości?

Wyzwaniem dla nas jest realiza-
cja projektu umożliwiającego wyko-
rzystanie energii z odpadów. Od po-
nad roku trwają prace koncepcyjne 
zmierzające do zainteresowania tym pro-
blemem wszystkich samorządów z tere-
nu południowo-wschodniej Wielkopolski. 
Z aktualnych zestawień wynika, że na te-
renie dawnego województwa kaliskiego, 
poszerzonego o gminy, które przystąpiły 
do związków międzygminnych działają-
cych na tym terenie oraz o te gminy, któ-
re podpisały już stosowne porozumienia 

w zakresie zagospodarowania odpadów, 
zamieszkuje łącznie około 950 tys. miesz-
kańców. Na tym obszarze wytwarza się 
obecnie łącznie ponad 300 tys. ton odpa-
dów komunalnych rocznie, z czego około 
40 proc., czyli ponad 100 tys. ton, powinno 
być przetwarzane w celu odzysku energii. 
Wskaźniki wartości kalorycznej tych od-
padów przekraczają w znacznym stopniu 

normę umożliwiającą ich składowanie po 
2013 roku. W ramach tych prac   przygo-
towywane są różne warianty lokalizacji 
instalacji termicznego przetwarzania od-
padów umożliwiających ich maksymalnie 
efektywne wykorzystanie.

Jednocześnie myśląc o dalszej przyszło-
ści na bieżąco doskonalimy użytkowaną 
instalację do mechaniczno–biologicznego 

przetwarzania odpadów, wzbogacając ją 
o elementy umożliwiające wyodrębnienie 
z odpadów frakcji do produkcji paliwa al-
ternatywnego oraz przygotowujemy pro-
gram inwestycyjny dotyczący budowy ko-
lejnej kwatery deponowania balastu.

 Jak ocenia Pan rządowy pro-
jekt przewidujący przejęcie przez gminy 
spraw odpadów z mocy ustawy? Zdania 

na ten temat są podzielone...
Po kilkunastu latach doświadczeń 

i obserwacji gospodarki odpadami, 
nie widzę alternatywy dla ostatnich 
propozycji rządu. Realizacja ambit-
nych projektów dotyczących termicz-
nego przetwarzania odpadów, czy na-
wet wizji budowy kolejnych instalacji 
mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów, nie będą możli-
we do zrealizowania bez ustawowego 
przekazania samorządom władztwa 
w gospodarce odpadami. Podzielo-
ne zdania w tym względzie wynikają 
z obawy wielu samorządów o to, czy 
są one w stanie sprostać wymogom 
organizacyjnym przed jakimi staną po 
wprowadzeniu tych rewolucyjnych 
zmian. Zapewniam, że gminy skupio-
ne w naszym Związku Komunalnym 
takich obaw nie mają.

Wprowadzenie zmian na mocy 
ustawy pozwoli stworzyć w krót-
kim czasie jednolity system go-
spodarowania odpadami w całym 
kraju, a tym samym uzyskać możli-
wość zbudowania skutecznego sys-
temu nadzoru nad gospodarką od-
padami na terenie poszczególnych 
województw.

 Czy w związku z nowy-
mi rozwiązaniami rządowymi i me-
chanizacją będą rosły ceny za wy-
wóz śmieci?

O poziomie cen będą decydowa-
ły organy stanowiące gmin i z całą 
pewnością podejdą do tego proble-
mu w sposób wyważony, możliwy do 
przyjęcia na danym terenie. Wysokość 
cen jest uzależniona od poziomu in-
westycji w infrastrukturę zagospoda-
rowania odpadów. Kalisz jest miastem, 

w którym stawki są stosunkowo wysokie, ale 
poziom zainwestowania również. Mieszkań-
cy nie powinni się więc obawiać dodatko-
wego obciążenia budżetów domowych na 
skutek zmian ustawowych. Samorządy są na 
tyle doświadczone, że na pewno znakomi-
cie sobie z tym poradzą. 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania
różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.



Z Leszkiem Banachem, Dyrektorem Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Zielonej Górze, rozmawia Merkuriusz

 Rok 2011 zapowiada się cie-
kawie – ustanowiono go Międzynarodo-
wym Rokiem Lasów...

Musimy zdać sobie sprawę, że lasy są 
niezbędne do przetrwania i zapewnienia 
dobrobytu dla 7 mld ludzi na całym świe-
cie. Z hasłem „Lasy dla ludzi” („Forests for 
people”), które ma wzmocnić przekaz, 
chcemy rozbudzić świadomość ekologicz-
ną społeczeństwa, wypromować zrówno-
ważoną gospodarkę leśną oraz zwiększyć 
atrakcyjność drewna, jako surowca i źródła 

energii. W czasie trwania Międzynarodowe-
go Roku Lasów wszystkie państwa wcho-
dzące w skład ONZ wraz z odpowiednimi 
organizacjami rządowymi, pozarządowy-
mi, sektorem prywatnym i innymi podmio-
tami będą podejmowały działania, mające 
na celu podniesienie świadomości dotyczą-
cej zrównoważonego zarządzania, ochrony 
i rozwoju wszystkich rodzajów lasów.

 Jakie działania podejmują 
Lasy Państwowe w Zielonej Górze, przy-
gotowując się do tego wydarzenia?

Zaplanowane już zostały kampanie pro-
mujące główne przesłanie tego okoliczno-
ściowego roku, na które składają się liczne 
wydarzenia, spotkania, publikacje i wysta-
wy. Nawiązana również została współpraca 
z Forum Leśnym ONZ, któremu na bieżąco 
będziemy przekazywać informacje na te-
mat publikacji i wydarzeń organizowanych 
w Polsce.

 Co Państwo robicie, by zmo-
dernizować polską gospodarkę leśną?

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy 
do praktyki dwa istotne rozwiązania. Było 
to zastosowanie w pracach leśnych techno-
logii przyjaznych środowisku i zastąpienie 
olejów mineralnych biodegradowalnymi 
oraz technologii spalania pozostałości po-
zrębowych przez rozdrabnianie mechanicz-
ne. Obecnie funkcjonują już one w całym 

kraju. Poza tym realizujemy liczne projek-
ty, które mają na celu rozwój i urozmaice-
nie gospodarki leśnej, przy minimalnych 
nakładach finansowych. Aktywnie i z po-
wodzeniem uczestniczymy w prestiżowym 
konkursie Ministra Środowiska - Lider Pol-
skiej Ekologii. Nasze Nadleśnictwo Świebo-
dzin nagrodzone zostało za odbudowę po-
pulacji zająca i kuropatwy, a Nadleśnictwo 
Bytnica za wzbogacanie bioróżnorodności 
w lasach.

Potwierdzeniem właściwie prowadzo-
nej gospodarki leśnej w zgodzie z zasadą 
trwałego i zrównoważonego rozwoju łączą-
cego postęp gospodarczy z zachowaniem 
środowiska naturalnego, jest uzyskanie 
przed dziewięcioma laty przez RDLP w Zie-
lonej Górze międzynarodowego certyfikatu 
FSC (Forest Steward Council).

 Możecie się Państwo pochwa-
lić nie tylko certyfikatami...

Tak, teren Lasów Państwowych w Zielo-
nej Górze o powierzchni ponad 453 tys. ha 
(w tym ponad 437 tys. ha lasów) wyróżnia 
się największą lesistością w kraju, bo pra-
wie 50 proc. Nasze lasy rosną na nieprzydat-
nych rolniczo, najuboższych formach polo-
dowcowych, tworząc duże powierzchnie 
jednorodnych borów sosnowych. 

Najcenniejsze, pod względem przyrod-
niczym, kulturowym i historycznym obiekty 

Leśnictwo XXI wiekuLeśnictwo XXI wieku
Pierwsza polska ustawa leśna z 1567 roku regulowała korzystanie z lasu 
w sposób gwarantujący zachowanie go w stanie niezmienionym! Leśnic-
two XXI wieku stoi przed nie lada wyzwaniem. Rosnąca populacja ludzka 
potrzebuje coraz więcej drewna i jednocześnie coraz więcej lasu!
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Leśnictwo XXI wieku

oraz powierzchnie, ob-
jęte są różnorodnymi 
formami ochrony. Na 
obszarze znajduje się 
28 rezerwatów przyro-
dy, 4 parki krajobrazo-
we, 23 obszary chro-
nionego krajobrazu, 54 
strefy ochronne gniaz-
dowania rzadkich ga-
tunków ptaków, 204 
użytki ekologiczne oraz 
292 pomniki przyrody 
ożywionej i nieożywio-
nej. Poza tym, obszar 
naszej dyrekcji położo-
ny na krańcach zasięgu 
zlodowaceń sprzed ty-
sięcy lat, ma duże frag-
menty zróżnicowania 
krajobrazowego. Z jed-
nej strony wypiętrzenia 
terenu, jak choćby naj-
słynniejszy na świecie 
twór geologiczny Łuk 
Mużakowa, z drugiej 

- głębokie jeziora ryn-
nowe. Te specyficzne 
warunki mają wpływ 
na urozmaicony skład 
gatunkowy drzewosta-
nów na tych terenach. 
Stwarza to też atrakcyj-

ne warunki odpoczynku i relaksu dla gości 
odwiedzających nasz region. 

To właśnie dzięki lasom i ich zasobom 
nasz obszar stanowi też atrakcyjne miej-
sce inwestowania i rozwoju branż około-
leśnych. W ciągu roku pozyskujemy około 
1,75 mln m3 drewna, która to ilość stano-
wi tylko 65 proc. rocznego przyrostu masy. 
Oznacza to, że systematycznie wzrasta 
ilość drewna w zielonogórskich lasach 
i wynosi obecnie blisko 85 mln m3. Warto 
wspomnieć, że handel drewnem odbywa 
się w otwartym i przejrzystym elektronicz-
nym systemie sprzedaży. 

 Dominująca sosna o bardzo cenionych 
parametrach technicznych, pozwala nam 
na finansową stabilizację. Trzeba pamiętać, 
że nie mamy dotacji z budżetu. Z własnych 
środków, dzięki m.in. oszczędnie prowa-
dzonej gospodarce leśnej niezaniedbują-
cej jednak potrzeb lasu, utworzyliśmy dwa 
bardzo ważne scentralizowane fundusze. 
Pierwszy, tzw. fundusz leśny, służy dofi-
nansowaniu tych nadleśnictw, które, z róż-
nych przyczyn, są deficytowe, drugi - stabi-
lizacyjny, przeznaczony jest na likwidację 
skutków klęsk żywiołowych (np. pożary, 
powodzie, wichury) i akcje ponadlokal-
ne (np. zwalczanie szkodników owadzich). 
Trzeba pamiętać, że zdarzają się lata, kie-
dy koniunktura na surowiec drzewny jest 

lepsza i takie, kiedy jest ona gorsza, a na-
wet zła. I wtedy zgromadzone środki są je-
dynym ratunkiem, aby prowadzić prawi-
dłową gospodarkę leśną.

 Czy takie fundusze są 
wystarczające?

Sprawdzają się przez ostatnie dwadzie-
ścia lat. Przedstawiciele leśnictwa euro-
pejskiego, które dotowane jest, tak jak np. 
w Niemczech, przez budżety państwowe 
kwotami od 60 do nawet 100 euro za 1 ha, 
stawiają model naszego le-
śnictwa za wzór w prowadze-
niu nowoczesnego, trwałego 
i zrównoważonego, które, sen-
sownie godzi bardzo różne, 
a nieraz nawet sprzeczne inte-
resy przemysłu, społeczeństwa 
i organizacji ekologicznych. 

 Co obecnie stano-
wi największy problem, je-
śli chodzi o zielonogórskie 
leśnictwo?

Podobnie jak w całym 
kraju zmagamy się z rosną-
cym problemem zaśmieca-
nia lasów. Przez trzy ostatnie 
lata wywoziliśmy z lasu prze-
ciętnie około 5500 m3 śmieci. 
Koszt ich uprzątania to ponad 
500 tys. zł. Jako leśnicy robimy 
wszystko, aby to zjawisko po-
wstrzymać. Nałożyliśmy już na 
służby terenowe obowiązek 
egzekwowania od firm usłu-
gowych wykonujących prace 
w lesie uprzątania wszelkich 
pozostałości powstających 
w miejscu ich działania. Poza 
tym wszyscy pracownicy nad-
zoru leśnego zobowiązani są 
do lustracji terenu pod wzglę-
dem utrzymania czystości 
i stałego kontaktu z jednost-
kami i instytucjami odpowia-
dającymi za porządek i ład 
w gminach oraz przy szlakach 
komunikacyjnych.

Tak naprawdę istotnego 
przełomu spodziewamy się po 
wprowadzeniu w życie przy-
gotowywanych przez Mini-
sterstwo Środowiska nowych 
regulacji prawnych. Pierw-
szym krokiem ma być zmiana 
w ustawie o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach, 
zdejmująca z mieszkańców 
samodzielne podpisywanie 
umów z firmami odbierają-
cymi śmieci i nałożenie tego 
obowiązku na gminę. 

Na podstawie przepisów, 
za jedną stałą (na poziomie 

gminnym) stawkę każdy mieszkaniec bę-
dzie mógł oddać wszystkie śmieci, jakie 
produkuje. Zatem nikomu nie będzie opła-
cało się wywożenie śmieci do lasu. Poza tym, 
wyłonioną przez gminę do odbioru śmieci 
firmę, łatwiej będzie można „dopilnować” 
pod względem przestrzegania przez nią 
odpowiednich standardów zagospodaro-
wania odpadów. Rozwiązanie takie funk-
cjonuje i sprawdza się w większości krajów 
europejskich. 
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Poznaniu to prawie 420 tysięcy 
hektarów lasów, w których w 2009 roku na 
koszt Lasów Państwowych zebrano i odwie-
ziono na składowiska odpadów komunal-
nych 5000 ton śmieci, czyli tyle, ile mieści się 
na 1000 przyczep ciągnikowych! Taką ilość 
w 2010 roku ze-
brano już do koń-
ca października.

Według da-
nych Eurostat za 
2008 rok (publi-

kowanych co dwa lata), przeciętny Polak 
produkuje rocznie 320 kg śmieci. To i tak 
poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej, 
która wynosi 524 kg odpadów rocznie na 
mieszkańca. Biorąc pod uwagę zasięg RDLP 
w Poznaniu (podział administracyjny LP 
nie pokrywa się z podziałem administra-
cyjnym kraju, a RDLP w Poznaniu to około 
2/3 powierzchni Wielkopolski oraz niewiel-
kie fragmenty w województwach ościen-
nych), pomoc części samorządów w rozwią-
zywaniu tego problemu, jak również takie 
akcje jak „Sprzątanie Świata”, uzyskujemy 

wspomniany, przerażający wynik: co setny 
Wielkopolanin wszystkie śmieci z całego 
roku wywozi do lasu!

Koszty takiego sprzątania są również 
zatrważające: w 2009 roku zamiast wydać 
na przykład na zagospodarowanie pod ką-
tem turystycznym, 545 tysięcy zł poznańska 

dyrekcja „utopiła” w śmieciach. Do końca 
października bieżącego roku ta kwota się-
gnęła już 651 tysięcy złotych!

Leśnicy starają się, aby wszystkie urzę-
dy miast i gmin zrozumiały problem i par-
tycypowały w utrzymaniu lasu w czysto-
ści. Przecież śmieci do lasu nie przywożą 
leśnicy, a okoliczni mieszkańcy, którym do 
lasu jest „bliżej” niż na wysypisko. Nieste-
ty niewiele samorządów poczuwa się do 
tego. W tych nielicznych pozytywnych sy-
tuacjach najczęściej przyjmują one śmieci 
zebrane w lasach za darmo lub partycypują 

w kosztach utrzymania takich obiektów jak 
parkingi leśne czy miejsca odpoczynku.

Dzięki takim inicjatywom, jak np.: w Nad-
leśnictwach Jarocin czy Babki, polegającym 
na organizowaniu „okrągłego stołu” – spo-
tkań poświęconych problemom zaśmie-
cania, w którym uczestniczą leśnicy, samo-

rządowcy, policja, organizacje 
pozarządowe etc., możliwe jest 
wypracowanie wspólnego sta-
nowiska i wzajemnej pomocy, 
wraz z podziałem obowiązków 
pomiędzy wszystkie instytucje. 
Tak zaznaczony problem odbi-
ja się szerokim echem w lokal-
nych mediach, które podkre-
ślają potrzebę takich spotkań 
oraz zaangażowanie poszcze-
gólnych władz samorządo-
wych i Lasów Państwowych. 

Leśnicy przywiązują dużą 
wagę do edukacji. W orga-
nizowanych rocznie różne-
go rodzaju zajęciach dla po-
nad 150 tysięcy uczestników, 
temat zaśmiecania lasu poja-
wia się często. Na uwagę za-
sługują również takie akcje 
edukacyjne, jak „Sprzątanie 
Świata”. Uczestniczą w nim 
przynajmniej raz do roku 
przede wszystkim uczniowie, 
ale także myśliwi, strażacy, 
wojsko czy nawet więźnio-
wie. Do akcji często włączają 
się pracownicy parków krajo-
brazowych oraz organizacje 
pozarządowe.

Również w każdym nad-
leśnictwie organizowana jest 
akcja „Czysty Las”, która w for-
mie konkursu pod patrona-
tem Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych i Towa-
rzystwa Przyjaciół Lasu roz-
strzygana jest na poziomie 

krajowym, gdzie szkoły z Wielkopolski czę-
sto stanowią czołówkę.

Powyższe informacje uzupełnić może-
my jeszcze takimi, że każde nadleśnictwo 
posiada od kilku do kilkunastu dużych kon-
tenerów na śmieci, że strażnicy leśni dużo 
czasu poświęcają na ściganie tych, którzy 
śmiecą. Pozostanie na koniec jednak pyta-
nie, czy większość z nas uważa, że w lesie 
jest czysto? Jestem przekonany, że odpo-
wiedź będzie: NIE! Zadajmy więc sobie ko-
lejne: DLACZEGO? 

Fot.: archiwum RDLP w Poznaniu

W trakcie akcji Sprzątanie Świata w Nadleśnictwie Koło

Śmieci
Śm

ie
ci

Tomasz Markiewicz, RDLP w Poznaniu
Nie ma osoby, która nie produkuje śmieci. To wiemy wszyscy. Wszyscy również wiemy, że część osób 
pozbywa się ich w sposób nielegalny. Jak? Wyrzucając. Gdzie? Najczęściej do lasu. Statystki pokazują, 
że w ten sposób całego swojego rocznego zapasu śmieci pozbywa się co setny Wielkopolanin!
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 Unijne finanse
Komisja Europejska przedstawiła przegląd budżetu Unii Eu-

ropejskiej, otwierający debatę na temat przyszłości finansowa-
nia polityk unijnych. Przedstawia on ogólne założenia budżeto-
we i dziedziny, na których przyszły budżet powinien się skupiać, 
a także propozycje, które mają na celu zapewnienie lepszego 
wykorzystania środków i większej skuteczności w osiąganiu ce-
lów. Należy jednak podkreślić, że komunikat ten nie stanowi pro-
pozycji wieloletnich ram finansowych, które będą obowiązywa-
ły po roku 2013.

W grudniu 2005 roku, Rada Europejska zwróciła się do 
Komisji o podjęcie kompleksowego przeglądu obejmującego 
wszystkie aspekty wydatków UE. Początkowo przegląd budże-
tu był planowany na 2008 lub 2009 rok, jednak instytucje unijne 
podjęły decyzję o przełożeniu go na rok 2010, ze względu na to, 
że w tym czasie nie ratyfikowano jeszcze „Traktatu lizbońskiego”, 
nie przyjęto nowej strategii unijnej i nie powołano nowego skła-
du Komisji Europejskiej.

Przed przygotowaniem komunikatu Komisja zebrała opi-
nie od wielu zainteresowanych stron. Konsultacje, w których 
uczestniczyły państwa członkowskie, władze lokalne i regional-
ne, członkowie Parlamentu Europejskiego, uniwersytety, orga-
nizacje pozarządowe i obywatele UE, zakończono w czerwcu 
2008 roku.

Budżet jest jednym z podstawowych narzędzi pozwalają-
cym na wdrażanie priorytetów polityk UE. W związku z tym wy-
datki budżetowe powinny je odzwierciedlać, zgodnie z posta-
nowieniami Traktatu Lizbońskiego oraz strategii Europa 2020. 
Oznacza to m.in., że przyszły budżet powinien skupiać się na 
zapewnieniu inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzy-
jającego włączeniu społecznemu. Również w dziedzinie polityki 
spójności Komisja zaproponowała wdrożenie nowego cyklu pla-
nowania i zarządzania w celu zagwarantowania ścisłego związku 
przyszłego finansowania UE z celami strategii Europa 2020. 

 Dzień św. Marcina w Brukseli 
Choć jedno z najbardziej poznańskich świąt - Dzień św. Marcina, przypada na 

11 listopada, w Brukseli obchodzono je 17 listopada. Przedstawicielstwo Wielkopol-
ski przy Unii Europejskiej zorganizowało je po raz pierwszy. Wydarzenie nawiązują-
ce do obchodzonych od wielu lat w Poznaniu Imienin Ulicy Święty Marcin, miało na 
celu promocję długiej wielkopolskiej tradycji wspierania osób potrzebujących oraz 
promocji produktu regionalnego, jakim jest rogal świętomarciński. Pierwsza edycja 
imprezy otrzymała patronat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym 2010.

Wydarzenie składało się z dwóch części. Rano odbyło się seminarium „Migran-
ci a Spójność”, zorganizowane we współpracy z europejską organizacją parasolową 
ECAS (European Citizen Action Services). Jego głównym tematem była migracja lud-
ności wewnątrz Unii Europejskiej jako jedno z ważnych wyzwań obecnej polityki spój-
ności. Ostatnie rozszerzenia UE spowodowały znaczny wzrost migracji oraz wiążące 
się z nim określone społeczne konsekwencje, dotyczące zarówno krajów przyjmują-
cych imigrantów, jak i krajów ich pochodzenia. Możliwość przemieszczania się osób, 
stanowiąca jedną z podstawowych swobód unijnych, wpływa pozytywnie na rozwój 
gospodarczy i społeczny Unii. Z drugiej strony migracje generują również istotne 
problemy, a ich skutkami bywają także społeczne wykluczenie i ubóstwo osób, któ-
re nie zdołały przystosować się do nowych warunków. Seminarium „Migranci a Spój-
ność” było próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób polityka spójności 
może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z migracjami. Przemówienie 
wprowadzające do debaty wygłosiła profesor Danuta Hübner, Przewodnicząca Ko-
misji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, były Komisarz UE odpowie-
dzialna m.in. za wdrażanie polityki spójności. 

W panelu dyskusyjnym udział wzięli specjaliści oraz praktycy z Belgii, Francji, 
Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Polski, zajmujący się problemami migracji oraz wyklu-
czenia społecznego w Europie. Wielkopolskę reprezentowała Ewa Sadowska z Funda-
cji Barka UK, działająca od lat w Londynie na rzecz polskich imigrantów.

Wieczorem, w siedzibie Wielkopolski w Brukseli, odbyła się impreza promująca 
nasze regionalne tradycje świętomarcińskie. W organizacji wydarzenia wziął udział Po-
znański Cech Piekarzy i Cukierników. Goście wieczoru - europarlamentarzyści, przed-
stawiciele korpusu dyplomatycznego oraz pracownicy instytucji unijnych i biur re-
gionalnych w Brukseli, degustowali rogale marcińskie, których wypiek odbywał się 
na miejscu. 

 Wielkopolska jest 
pierwsza 

Podczas zorganizowanego w październi-
ku w Brukseli Europejskiego Tygodnia Regio-
nów i Miast - Open Days 2010, Wielkopolska we 
współpracy z regionami Lazio, Estremadura, Ka-
stylia, La Mancha, Północnymi Węgrami, Połu-
dniową Anglią, Republiką Serbską oraz gminą 
Stovolos  na Cyprze, zorganizowała seminarium 
pt. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz zatrudnie-
nia”. W jego ramach odbyła się debata, podczas 
której przedstawiciele regionów wymieniali po-
glądy na tematy związane z zatrudnieniem oraz 
przedstawiali w jaki sposób starają się wpływać 
na jego zwiększenie w swoich regionach. Repre-
zentująca Wielkopolskę Sylwia Wójcik z Wielko-
polskiego Urzędu Pracy, zaprezentowała m.in. 
wykorzystanie w Wielkopolsce środków z Euro-
pejskiego Funduszu Dostosowania do Globaliza-
cji. Fundusz ten jest unijnym instrumentem mają-
cym za zadanie wspieranie pracowników, którzy 
utracili pracę w wyniku zmian struktury han-
dlu światowego, tak aby byli oni w stanie w jak 
najkrótszym czasie znaleźć inne zatrudnienie. 
Wielkopolska jest pierwszym regionem w Pol-
sce, który uzyskał dotację z Funduszu w wyso-
kości ponad 1 mln euro. Pieniądze te posłużą bli-
sko 800 osobom, które utraciły pracę w sektorze 
motoryzacyjnym.

 Komisja Europejska przedstawia 5. raport 
spójności

Opublikowane przez Komisję piąte spra-
wozdanie dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej ukazuje, w jaki sposób 
europejska polityka spójności przyczyniła się 
do wzrostu gospodarczego, dobrobytu i zrów-
noważonego rozwoju w całej Unii. Wobec istot-
nych zmian gospodarczych i społecznych, jakie 
zaszły w ostatnich latach, polityka spójności 
musi dziś podjąć nowe wyzwania. W szerszym 
kontekście przeglądu budżetu UE w sprawoz-
daniu podkreślono, że przyszłe inwestycje ze 
środków polityki spójności muszą być ściśle po-
wiązane z celami strategii „Europa 2020”. Aby za-
gwarantować skuteczne wykorzystanie fundu-
szy polityki spójności i skoncentrowanie się na 
jej wynikach, w sprawozdaniu zaproponowano 
także wprowadzenie znacznie bardziej rygory-
stycznych warunków i zachęt. Wykazano w jaki 
sposób polityka spójności przyniosła korzyści 
wszystkim regionom, zarówno poprzez bez-
pośrednie inwestycje, jak i pośrednie korzyści 

związane z handlem, a także wspierając unijne 
priorytety, takie jak ochrona środowiska natu-
ralnego, badania naukowe i innowacje.

Przeprowadzone oceny wykazały, że w latach 
2000-2006 inwestycje w ramach polityki spójno-
ści: przyczyniły się do stworzenia około 1,4 mln no-
wych miejsc pracy, wsparły małe przedsiębiorstwa, 
pobudziły badania naukowe, zapewniały możli-
wości kształcenia milionom kobiet, młodych ludzi, 
osób w niekorzystnej sytuacji i bezrobotnych oraz 
pomogły w znalezieniu pracy około 2 mln korzy-
stających ze szkoleń osób rocznie. Umożliwiły też 
modernizację połączeń transportowych, wspie-
rając budowę lub ulepszanie tysięcy kilometrów 
dróg i torów, a także modernizację portów i lot-
nisk. Poprawiły ponadto stan środowiska natural-
nego dla milionów Europejczyków, dostosowując 
jakość wody pitnej i sposób oczyszczania ścieków 
do standardów UE. Pomimo tych osiągnięć nadal 
istnieją znaczne różnice w sytuacji gospodarczej 
regionów. 
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Z profesorem Grzegorzem Spychalskim, dyrektorem 
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz

 Uprawa roślin włóknistych, takich jak 
len czy konopie, stanowi dziedzictwo polskiego 
rolnictwa...

Faktycznie, oprócz wymienionych, także bawełna 
czy rośliny tekstylne i zielarskie, od wieków fascynowa-
ły człowieka i zawsze stanowiły ważny element produk-
cji rolniczej. Wpływają na nasze zdrowie, a także służą 
jako składniki farmaceutyków. Naukowcy ciągle poszu-
kują najlepszych odmian i gatunków tych roślin do ce-
lów przemysłowych. Istotną ich zaletą jest bowiem to, że 
np. stanowią źródło biomasy, przez co wykorzystywane 
są w energetyce. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że biomasa z konopi włóknistych podczas spalania 
wydziela mniej tlenku i dwutlenku węgla niż węgiel czy 
gaz ziemny. Poza tym, daje więcej ciepła, no i jest tańsza.

 W tym roku obchodzicie Państwo jubileusz 
80-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się konferencja 
pod hasłem „Włókna naturalne i rośliny zielarskie – 
wczoraj, dziś i jutro”. 

To było dla nas prawdziwe święto. W czasie uroczy-
stości zostały wręczone długoletnim pracownikom In-
stytutu przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia 
państwowe oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Rol-
nictwa”. Dokonaliśmy przeglądu i omówiliśmy rozwój wy-
korzystania roślin włóknistych i zielarskich do praktycz-
nych celów gospodarczych i żywieniowo-leczniczych. Te 
dwa nurty były rozpatrywane zarówno w ujęciu histo-
rycznym jak i z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 
w nauce, które są podstawą działania Instytutu. Rozma-
wialiśmy o powrocie do naturalnych olejów roślinnych, 
produkowanych z lnu lub konopi, posiadających zaska-
kująco korzystne właściwości prozdrowotne. Poza tym, 
z roku na rok pojawiają się nowe zastosowania włókien 
naturalnych, między innymi w przemyśle lotniczym i do 
produkcji osłon przeciwpożarowych. Włókna naturalne 
już wkrótce pełnić będą też ważną rolę w nanotecholo-
gii i inżynierii genetycznej, co w przyszłości zaowocuje 

nowymi rodzajami surowców produkcyjnych, kompozy-
tów i biokompozytów. 

 Mówiąc o przyszłości, angażujecie się Pań-
stwo w różne inicjatywy – jakie są najważniejsze, re-
alizowane w tej chwili?

Prowadzimy ciekawy projekt związany z próbą zna-
lezienia nowych produktów żywnościowych – biożyw-
ności, opartej wyłącznie na surowcach naturalnych. To 

duże przedsięwzięcie fi-
nansowane ze środków 
unijnych współrealizu-
jemy z Uniwersytetem 
Przyrodniczym i z innymi, 
mniejszymi instytucjami. 
Interesującym projektem, 
w którym także bierze-
my udział, jest Nanomi-
tex. Przy wykorzystywa-
niu nanotechnologii, czyli 

sposobów tworzenia 
włókien na możli-
wie najmniejszym 
poziomie, możemy 
poprawić jakość da-
nego włókna, zwięk-
szyć wytrzymałość, 
udoskonalić struktu-
rę i umożliwić jego 
nowe zastosowania. 
Za pomocą nanomo-
dyfikatorów naukow-
cy mogą nadać tka-
ninom dodatkowe, 
korz ystne właści -
wości. Poza tym, co-
raz częściej stosuje 
się różnego rodzaju 
elementy wykona-
ne z biokompozytów 
w przemyśle moto-
ryzacyjnym i lotni-
czym. Używane są do 

produkcji części zamiennych samochodów i elementów 
konstrukcyjnych samolotów. Kilka lat temu realizowali-
śmy projekt  zlecony przez firmę Airbus.

A wracając do produktów żywnościowych, muszę 
choć wspomnieć, że na niedużą skalę sami produkuje-
my olej konopny, który posiada optymalną proporcję kwa-
sów omega-6 i omega-3 i jest bardzo zdrowy, choć nie 
najsmaczniejszy. Same konopie także mają bardzo pozy-
tywne składowe i mogą być wykorzystywane do celów 
paramedycznych.

 ...co często podkreślają zwolennicy 
marihuany...

Pani redaktor, to nie w tym kierunku idziemy! Wła-
śnie ilość zawartej w nich substancji psychoaktywnej THC 
jest niegroźna. My, jako Instytut, walczymy, aby pozwolić 
uprawiać konopie włókniste, jak już wspomniałem, w ce-
lach energetycznych, gdyż jest to roślina o wielkim i nie-
wykorzystanym potencjale. Choć, po uzyskaniu stosow-
nego zezwolenia, możemy dziś uprawiać konopie na cele 
chemiczne, przemysłowe czy na potrzeby nasiennictwa, 
to zapis w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, wy-
klucza uprawę właśnie w celach energetycznych. Wielka Sz
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szkoda, gdyż byłaby to duża 
szansa dla konopi i dla całego 
polskiego rolnictwa.

 Czy to prawda, że 
zajmujecie się Państwo ba-
daniem dopalaczy?

Też.  Jesteśmy jednym 
z trzech instytutów – mamy 
odpowiednią bazę laboratoryj-
ną i możliwości. Otrzymaliśmy 
dużą liczbę próbek pozyska-
nych przez Głównego Inspek-
tora Sanitarnego, które zostały 
skonfiskowane podczas akcji 
ograniczającej dystrybucję do-
palaczy. Prowadzimy intensyw-
ne badania laboratoryjne ma-
jące na celu ocenę składu tych 
substancji. 

 Ma Pan może jakąś 
sensację w zanadrzu?

Mamy projekty nauko-
we, które mogłyby być uzna-
ne za sensacyjne, ale na razie 
nie mogę ich zdradzić, bo dzi-
siaj bardzo ważna jest ochrona 
własności intelektualnej, która 
w Polsce nie funkcjonuje tak 
jak powinna. Mieliśmy przykry 
przykład w naszym Instytucie, 
a dotyczył ciekawego projek-
tu oleju tłoczonego na zimno. 
W tej chwili to już nie tajem-
nica. My nie jesteśmy oczy-
wiście jego producentem, ale 
podkradziono nam tę techno-
logię i wykorzystano na ryn-
ku. Tak może się zdarzyć w in-
nym przypadku, więc nie chcę 
kusić losu. Innowacyjny pro-
jekt, o którym myślę, mógłby 
nam zapewnić duże korzyści 
materialne.

 Wspomniał Pan 
o współpracy z poznańskim 
Uniwersytetem Przyrodniczym. Czy to jedyny partner? 

Oczywiście, że nie. Realizujemy różne projekty między 
innymi z Politechniką Łódzką, Głównym Instytutem Górnic-
twa w Katowicach, z Uniwersytetem Medycznym w Pozna-
niu, a w zakresie badań farmakologicznych – z Zachodnio-
pomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie 
i z Politechniką Koszalińską. Często są to kontakty bezpo-
średnio między naukowcami. Dzięki specjalistycznej wiedzy 
ludzi i instytucji, z którymi współpracujemy, zwiększa się ja-
kość naszych badań. Niestety nauka jest dziś niedofinan-
sowana, a zawieranie tego typu współpracy między uczel-
niami umożliwia przygotowywanie wspólnych projektów, 
które często mają większą szansę uzyskać fundusze. 

 W jakim stopniu korzystacie Państwo z dobro-
dziejstw Unii Europejskiej?

Bardzo szeroko wykorzystujemy fundusze europejskie – 
większość przedsięwzięć, które w tej chwili realizujemy jest 
finansowana właśnie ze środków unijnych. W Polsce przyzwy-
czailiśmy się do różnego rodzaju innowacyjnych projektów 

i traktujemy je jakby były nasze, 
budżetowe. Natomiast, często 
są one tylko pośrednio zarzą-
dzane przez polskie instytucje 
i gdybyśmy przyjrzeli się tym 
dobrym kilku milionom złotych, 
z których korzystamy w tej chwi-
li, to zobaczylibyśmy, że 80 albo 
nawet 90 procent tych środków 
pochodzi z budżetu europej-
skiego. My szukamy finansowa-
nia na różnych poziomach – na 
szczeblu regionalnym – w Wiel-
kopolskim Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym i na szczeblu 
krajowym, gdzie koordynato-
rem dokonującym oceny pro-
jektów jest Ministerstwo Nauki. 
Ostatnio wystąpiliśmy z du-
żym projektem bezpośrednio 
na szczeblu Unii Europejskiej, 
gdzie chcieliśmy pozyskać środ-
ki na informatyzację. Niestety, 
nie udało się, ale mamy nadzie-
ję, że może w kolejnym etapie 
będziemy mieli szansę zdobyć 
dodatkowe fundusze.

 W 2009 roku po-
łączyliście się z Instytutem 
Roślin i Przetworów Zielar-
skich. Czy jest to korzystne 
dla Państwa?

Tak, wcześniej były to dwa 
niezależne instytuty badawcze 
w Poznaniu. W ramach progra-
mu restrukturyzacji jednostek 
badawczo-rozwojowych do-
szło do ich złączenia z inicjaty-
wy Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Program ten polega na 
logicznym łączeniu instytutów 
po to, aby osiągnąć dodatko-
we efekty, zarówno jeśli cho-
dzi o podejmowane działania, 
jak i ze względów racjonalności 

ekonomicznej. Instytutów w Polsce jest dużo – w tej chwi-
li ponad 120 jednostek nazywanych badawczymi. Słuszne 
jest, aby koncentrować ich aktywność i łączyć je, jeżeli to tyl-
ko możliwe. Uważam, że w sensie potencjału badawczego 
i rozszerzenia naszych zainteresowań naukowych z pewno-
ścią była to fuzja korzystna.

 Czego w takim razie można życzyć 
80-latkowi?

W przypadku Instytutu myślę, że jest to dopiero wiek 
dojrzały, a nie podeszły, szczególnie mając na uwadze nowe 
narodziny dwa lata temu. Życzylibyśmy sobie większej stabi-
lizacji finansowej i pokaźniejszych środków płynących z róż-
nych źródeł. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy 
liczyć wyłącznie na dotacje z budżetu,  tak jak to było jesz-
cze kilkanaście lat temu. Chcielibyśmy, żeby funduszy było 
na tyle dużo, żebyśmy mogli spokojnie realizować wszystkie 
warte tego projekty. W każdym z naszych zakładów pojawia 
się wiele nowych pomysłów, które są innowacyjne i mogą 
być korzystne dla postępu.  Sz
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Podczas jubileuszowej konferencji... fot. Jorge Barriga



„Nie uwierzysz jak mi smutno, że nie 
mam się komu wyjęzyczyć (…) Znajomości 
mam po uszy, ale z nikim razem westchnąć 
nie mogę” – tak Fryderyk Chopin zwierzał 
się Tytusowi Wojciechowskiemu na emi-
gracji. O tym, jak wiele z tego nastroju kry-
je się w jego kompozycjach, można prze-
konać się z listów oraz wspomnień bliskich 
mu osób. 

Tak jak zagrany na ostatnim koncercie 
dla rodaków Polonez As-dur roz-

iskrzał 
myśli o Polsce, tak z każdego sło-

wa emigracyjnej korespondencji Chopina 
wyziera tęsknota i pragnienie powrotu do 
ojczyzny… 

Był sierpień 1830 roku, kiedy Fryderyk 
po raz ostatni odwiedził Żelazową Wolę, na 
krótko przed wyjazdem z kraju. I choć na 
partyturze jego polskich szlaków znalazło-
by się jeszcze wiele miejsc, godnych naj-
piękniejszych nut, to właśnie najczęściej 
podczas „długich spacerów i rozmów o Pol-
sce” wspominał tą podwarszawską wieś – 
tak to pamięta Delacroix. Od 23 listopada 

1830 roku, Chopin przebywał w Wiedniu 
i tam zastała go wiadomość o wybuchu 
powstania listopadowego. Według trady-
cji, napisał wówczas zarys „Etiudy Rewolu-
cyjnej”. Za namową przyjaciół i rodziny nie 
wrócił jednak do ojczyzny, co skomentował 
tak: „Mama kontenta, że mię nie ma, ale ja 
niekontent jestem. Stało się”. 

Odtąd Chopin wiódł dwa różne życia – 
rzeczywiste, związane z pobytem na emi-
gracji, i emocjonalne, którego rytm wyzna-
czała tęsknota za Polską.  

Odczuwał osamotnienie i brak zrozu-
mienia dla potrzeby wolności twórczej. 

„Przeklinam chwilę wyjazdu (…) Tak mi tu 
smętno, głucho, ponuro. Lubię ja to, ale 
nie w tak okrutny sposób. Nie mogę czynić, 
jak mi się podoba, muszę się stroić, fryzo-
wać, chossować; w salonie udaję spokojne-
go, a wróciwszy piorunuję po fortepianie. 
Z nikim poufałości, ze wszystkimi grzecz-
nie obchodzić się muszę. Mam ludzi, co 
mię niby lubią, co mię malują, mizdrzą się, 
przymilają, i cóż mi po tym, kiedy pokoju 
nie mam (…)” – pisał z Wiednia do Jana 
Matuszyńskiego.

Rozmową z fortepianem, któremu 
„gadał to, co bym tobie (Tytusowi Woj-

ciechowskiemu) był nieraz powiedział”, 
nadrabiał życie emocjonalne. Poprzez 
grę, „mówił” znacznie więcej, niż mógłby 
wyrazić słowami. Wystarczy posłuchać 
jego muzyki. Pulsuje w niej tęsknota 
za młodzieńczymi latami spędzonymi 
w Polsce. Z tamtego czasu pochodzi 
zresztą jedna z ciekawszych anegdot. 
Mały Fryderyk grywał u warszawskie-
go namiestnika, księcia Konstantego. 
Wykonując marsz wojskowy, zamiast 
patrzeć na klawiaturę, wznosił wyso-
ko oczy. Któregoś razu książę zapytał, 

czy czasem „nie czyta nut na suficie?” Opo-
wieść ta, mogłaby przejść bez echa wśród 
biografów kompozytora, gdyby nie to, że 
była jedną z najbardziej znanych na dwo-
rze cara, który podarował Chopinowi pier-
ścień, proponując mu stanowisko nadwor-
nego kompozytora. Jednak Chopin, który 

„zawsze był jedną nogą u Was (w Polsce)”, 
propozycję odrzucił, a pierścień sprzedał. 

Zdawać by się mogło, że Fryderyk wiódł 
spełnione życie, pozwalające mu  wsłu-
chiwać się w najciekawsze dźwięki świa-
ta, które mógł zamieniać na kompozy-
cje. A jednak jego fortepian „nie słyszał nic, 

tylko mazury…”. I było tak za każdym ra-
zem, ilekroć zmieniał miejsce swojego po-
bytu. W Paryżu, w którym był „największy 
przepych, największe świństwo, najwięk-
sza cnota, największy występek, (…) cho-
roby – krzyku, wrzasku, turkotu i błota wię-
cej, niźli sobie wystawić można – ginie się 
w tym raju i wygodnie z tego względu, że 
nikt nie pyta, jak kto żyje” – jak pisał w listo-
padzie 1831 roku do Norberta Kumelskie-
go. Podobnie było w Wiedniu, w którym 

„wszystko, co dotychczas widział za granicą, 
zdawało mu się stare, nieznośne i tylko mu 
wzdychać kazało do domu, do tych błogich 
godzin, których cenić nie umiał”. 

Przebywanie na emigracji było dla Cho-
pina na tyle twórcze, na ile mógł emocje 
przemieniać w nasyconą polskością mu-
zykę, a chciał to czynić nieustannie, czego 
dowodzi chociażby fakt, iż, aby mieć czas 
na komponowanie, podczas osiemnastu lat 
pobytu w Paryżu, zagrał jedynie dziewięt-
naście publicznych koncertów. Podobnie 
było na Majorce, gdzie skomponował jedne 
z najbardziej rozpoznawalnych dzieł, jakimi 
jest cykl preludiów, Polonez c-moll, Balla-
da F-dur, Scherzo cis-moll. W każdej z nich 
czuje się polskość, która była jego pamię-
cią emocjonalną w dusznym świecie, w któ-
rym nie każdy artysta musi być kosmopoli-
tą – jak wyznał Józefowi Elsnerowi w 1831 
roku.  Jedyna z optymistycznym zakończe-
niem Ballada As-dur pozwala przypuszczać, 
że Chopin żywił nadzieję, iż uda mu się wró-
cić do Polski...

Zapis w pamiętniku – „Myślę, że jadę 
umrzeć, a jak to przykro musi być umierać 
gdzie indziej, nie tam, gdzie się żyło”, brzmi 
tragicznie. W epoce romantyzmu, w której 
tworzył, serce było symbolem wzniosłych 
uczuć i charakteru, szczególny więc wy-
dźwięk ma życzenie, aby jego serce powró-
ciło do Warszawy.

Nie sposób nie przywołać też fragmen-
tu recenzji francuskiego krytyka pana Bel-
laigue, który w 1840 roku, o patriotycznej 
postawie Chopina, napisał: „Nie znam dru-
giego muzyka, który byłby bardziej od nie-
go patriotą. Jest on Polakiem znacznie wię-
cej, niż którykolwiek Francuz był Francuzem, 
Włoch – Włochem lub Niemiec – Niemcem. 
Jest nikim innym tylko Polakiem, a z tego 
zniszczonego, mordowanego kraju polskie-
go, wyłania się jak nieśmiertelna jest jego 
dusza, jego muzyka”.  

Dominik Górny

Z nut tęsknoty
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Grafiki udostępniło Towarzystwo im. Fryderyka 
Chopina i Czeskie Centrum Warszawa
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Amerykanie w czasie interwencji w Ira-
ku ogłosili, że w wyniku precyzyjnego ata-
ku rakietowego zginął „Chemiczny Ali”, 
jeden z najbardziej wpływowych wojsko-
wych Saddama Husajna. Ali Hassan Al-Ma-
dżid zyskał ten przydomek po użyciu bro-
ni chemicznej wobec Kurdów w 1988 roku 
w Halabdży. Wywiad jednak nie dał wiary 
meldunkom oficerów liniowych, po-
nieważ jedno co było pewne, to to, 
że rakieta zniszczyła dom kuzyna 
irackiego dyktatora i na wszelki wy-
padek umieszczono go na liście pil-
nie poszukiwanych funkcjonariuszy.

List gończy za zbrodniarzami 
saddamowskiego reżimu miał po-
stać talii kart do gry,  rozdawanych 
nie tylko żołnierzom, ale i Irakijczy-
kom. Nie wiadomo kto tą talią kart 
grał w brydża, a kto w pokera i na ile 
te karty były zgrane. Wiadomo jed-
nak, że ze względu na rangę i pokre-
wieństwo z Saddamem, 64-letniemu 
wówczas generałowi przypadła po-
zycja piąta na liście i został przedsta-
wiony jako król pik. Po anonimowym 
doniesieniu, amerykańscy komando-
si ujęli „Króla Pik” vel „Chemiczny Ali”. 
Spodziewano się, że zostanie osą-
dzony przez międzynarodowy try-
bunał za swoje zbrodnie z lat osiem-
dziesiątych, nie mógłby jednak ich 
dokonać, gdyby nie pewien utalen-
towany niemiecki chemik, działający 
ponad pół wieku wcześniej.

Fritz Haber urodził się 1868 roku 
w żydowskiej rodzinie, co nie prze-
szkadzało mu czuć się Niemcem, 
a pod koniec życia antysemitą. Wy-
bitny uczony, od 1898 profesor po-
litechniki w Karlsruhe, od początku 
naukowej kariery marzył o praktycznym za-
stosowaniu swoich badań. Myślał również 
nad tym, jak może się przyczynić do bu-
dowy potęgi Niemiec. Znakomitą ku temu 
okazją okazała się I Wojna Światowa. Z jego 
inicjatywy pod Verdun Niemcy po raz pierw-
szy zastosowali gazy bojowe. Efekt ich dzia-
łania przeraził jednak wojskowych, przez co 
przez wiele lat nie chcieli słyszeć o rozwija-
niu broni chemicznej. W latach  1911-1933 
Haber prowadził oficjalne badania nauko-
we w  berlińskim Kaiser-Wilhelm-Institut 

für Physikalische Chemie, równocześnie 
pod pretekstem prac nad środkami ochro-
ny roślin tworzył nową broń chemiczną. 
Badania w dziedzinie rozkładu węglowo-
dorów, elektrochemii, katalizy, termodyna-
miki reakcji chemicznych, przebiegających 
w układach gazowych, zrewolucjonizowały 
metodę syntezy amoniaku (udoskonalonej 

później i wykorzystanej w przemyśle przez 
Carla Boscha) i przyniosły mu w 1918 roku 
nagrodę Nobla. Koniec wojny to dla Habera 
sukces naukowy, komitet Nagrody Pokojo-
wej zapomniał o wątpliwych zasługach mi-
litarnych niemieckiego chemika. On sam 
jednak nie zapomniał o swoich pomysłach.

Swą szansę uczony upatrywał w rosną-
cej w latach dwudziestych sile Hitlera. Za-
kładał, że tak bezwzględny i zdecydowany 
niemiecki przywódca nie będzie się wa-
hał z poparciem jego planów w kręgach 

wojskowych. O poparcie przemysłu był spo-
kojny – wiedział, że niemieccy przedsiębior-
cy byli zainteresowani rozwojem produkcji 
chemicznej, obojętnie czy na rzecz wojska 
czy rolnictwa. Führer jednak nie wykazy-
wał entuzjazmu w sprawie broni chemicz-
nej, nie wiemy nawet, czy w ogóle doszło 
do spotkania Habera z Hitlerem, o które 

ten pierwszy zabiegał przez lata. 
Mimo to powstawały kolejne 
unowocześnione gazy bojowe: 
Fosgen i Iperyt. Wyprodukowa-
no nawet ich spore zapasy, któ-
rych jednak nie użyto w czasie 
II Wojny Światowej. Prawdopo-
dobnie zostały zatopione w mo-
rzu lub ukryte w którejś z kopalń 
śląskich. 

Żona Habera, gdy dowiedzia-
ła się czym zajmuje się jej mąż 
i odkryła, że przeprowadzano do-
świadczenia skuteczności gazów 
bojowych na więźniach, popeł-
niła samobójstwo. Ostatnie lata 
życia Fritz Haber spędził w sa-
motności i zapomnieniu, zdążył 
jeszcze tylko opracować nowy 
gaz bojowy, który produkowa-
no oficjalnie jako środek ochro-
ny roślin. Znany jest jako Cyklon 
B, który nigdy nie został użyty na 
froncie, natomiast zdobył uzna-
nie w „fabrykach śmierci”. Dzięki 
Cyklonowi B, wynalazkowi nie-
mieckiego Żyda, w obozach kon-
centracyjnych zagazowano m.in. 
kilka milionów jego rodaków. 
Uczony zmarł w 1934 roku, nie 
doczekawszy się uznania Führe-
ra i wojskowych.

„Chemiczny Ali” ma na su-
mieniu „tylko” 5 tys. zagazowanych Kurdów, 
cywili zabitych podczas akcji wojskowej 
w 1988 roku. Całkowitą liczbę śmiertelnych 
ofiar kuzyna Saddama Husajna ocenia się 
na około 200 tys. Szacuje się, że na skutek 
broni chemicznej ucierpiało ponadto do-
datkowe 400 tys. Kurdów.

Chemiczny Ali w tym roku został ska-
zany przez iracki sąd na karę śmierci przez 
powieszenie. Wyrok wykonano. Pozostaje 
mieć tylko nadzieję, że „uczeń” Fritza nie 
zostanie tak łatwo zapomniany. 

Andrzej Wilowski

Chemiczny Ali 
à propos chemicznych Nobli

Fritz Haber
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 Grono absolwentów filologii polskiej jest bar-
dzo duże. To, czy odnajdą się na rynku pracy, w ogrom-
nej mierze zależy od uczelni. Jak staracie się Państwo 
ich przygotować?

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy jest bo-
gata oferta specjalizacyjna. Prowadzimy specjalizację na-
uczycielską, której ukończenie jest warunkiem podjęcia 
pracy w zawodzie. Oprócz tego mamy specjalizację wy-
dawniczą, jako że ruch wydawniczy jest w tej chwili bardzo 
bogaty i różnorodny. Oferujemy także specjalizacje takie jak 
tekstologiczna, bibliotekoznawcza, krytyczno-literacka oraz 
artystycznego pisania. Część z nich nie ma charakteru stric-
te zawodowego, lecz daje możliwość zdobycia kompetencji 
atrakcyjnych dla pracodawców. Ktoś mógłby powiedzieć, że 
przez wiele lat, mimo braku takiej liczby opcji, absolwenci 
znajdowali pracę zarówno jako krytycy literaccy i teatralni 
czy dziennikarze, a wielu znanych w Poznaniu kończyło fi-
lologię polską. Z drugiej strony czasy się zmieniają i to, że 
nasi studenci mogą teraz podnosić swoje kwalifikacje i zy-
skiwać dodatkowe argumenty, w momencie kiedy szukają 
pracy, jest bardzo istotne. Z tego względu musimy ciągle 
dostosowywać się do zmian na rynku. W tym roku ruszyło 
filmoznawstwo, od 3 lat mamy również studia śródziemno-
morskie i nowy w tym roku kierunek - bałkanistykę. 

 Czego, według Pana, wymaga od absolwenta 
filologii polskiej współczesny rynek pracy?

Przede wszystkim humanistycznej otwartości. Poza ewi-
dentnie technicznymi studiami, w tym szeroko rozumianym 
obszarze humanistyki liczą się pewne intelektualne predys-
pozycje, nawyki, które owocują ciągłym głodem wiedzy, 
dążeniem do samodoskonalenia i   umiejętnością płynnej 
zmiany perspektywy, jaką dysponują nasi absolwenci.

 Moim zdaniem student polonistyki zysku-
je także erudycję, która ma charakter mniej zbywalny 
i bardziej stały, niż wiedza, którą posiadają studenci po 
kierunkach ścisłych...

Oczywiście. W zakresie prawie całej historii literatury 
wielkich modyfikacji nie będzie. Może się pojawić jakaś 
nowa, interesująca interpretacja na przykład Kochanow-
skiego, ale to jedyny zakres, w jakim może dojść do zmian. 
Kanon pozostaje niezmienny. Dzięki stałemu kontaktowi 
z literaturą piękną i analizie dzieł literackich, nasi absolwen-
ci zyskują umiejętność precyzyjnego formułowania swoich 
myśli i wysokie umiejętności komunikacyjne. 

 Chciałam zapytać o projekt Europejskiego 
Funduszu Społecznego dotyczący dostosowania mo-
delu kształcenia studentów filologii do wyzwań współ-
czesnego rynku pracy, który realizujecie Państwo od 
zeszłego roku i który skończy się w 2015r. Proszę po-
wiedzieć, co to będą za rewelacje za te 15 mln?

Te pieniądze zapewnią nam pełną nowoczesność. Nie-
zbędną, jeżeli chodzi o kompetencje zawodowe naszych 
absolwentów. Mogłoby się wydawać, że wystarczy mieć 
bibliotekę i krzesło, aby student mógł usiąść i czytać. Jed-
nak współcześnie czytanie może mieć rozmaite techniczne 
udogodnienia. Dzięki temu projektowi, problem z dostę-
pem do książek, który zawsze dotyczył polonistyki, prze-
stanie istnieć. Biblioteka ma określoną pojemność i to, co 
jest w kanonie, nie może być dostępne w stu egzempla-
rzach, a najwyżej w kilkunastu. Przy dwustu studentach na 
roku prowadzi to do poważnych komplikacji. Dzięki temu 
projektowi, w najbliższym czasie, cały kanon - czyli pod-
stawowy zestaw lektur, tekstów, opracowań, wstępów do 
wydań krytycznych z serii Biblioteki Narodowej - będzie D
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Z dziekanem Wydziału 
Filologii Polskiej 
i Klasycznej, prof. dr 
hab. Józefem Tomaszem 
Pokrzywniakiem, 
rozmawia Mariola 
Zdancewicz
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dostępny drogą elektroniczną. Zlikwiduje to piętę achillesową 
naszego funkcjonowania. Studenci będą mieli ogólnodostępną 
salę wyposażoną w najnowszy sprzęt audiowizualny i kompute-
ry, oraz, po spełnieniu określonych warunków, będą otrzymywali 
na zasadzie czasowego użyczenia netbooki. Ciekawą nowością, 
która teraz rusza jest także e-learning, czyli uczenie na odległość. 
Chcemy wykorzystać to jako dopełnienie tradycyjnego kontaktu 
nauczyciela akademickiego ze studentem. Przykładowo, absol-
wenci specjalności dziennikarskiej, aby sprawnie funkcjonować, 
muszą dysponować podstawową wiedzą o prawie autorskim. Nie 
muszą być fachowcami - od tego są prawnicy, ale muszą wiedzieć, 
w jakim obszarze wolno im się poruszać. Moglibyśmy więc po-
wiedzieć studentom: macie obowiązek znać podstawy prawa au-
torskiego, a kurs tego prawa jest dostępny w trybie e-learningu. 
Później należy zdać test na potwierdzenie znajomości zagadnie-
nia. To ułatwiłoby sprawę zarówno nam jak i studentom. Z drugiej 
strony, nie wyobrażam sobie, żeby historia literatury mogła być 
przekazywana wyłącznie w trybie zdalnym - kontakt z nauczycie-
lem, z mistrzem, który ma swoją często subiektywną wizję historii 
literatury jest bardzo potrzebny i tego się u nas zastąpić nie da.

 Równie interesującym pomysłem jest makrokieru-
nek czyli filologiczno-historyczne studia środkowoeuropej-
skie …

Tak. Studia te prowadzone są przez dwie jednostki: Instytut 
Filologii Polskiej i Instytut Historii. Jest to projekt wpisujący się 
w proces integracji europejskiej z akcentem na dowartościowanie 
tych obszarów Europy, które do niedawna pozostawały emocjo-
nalnie i politycznie na marginesach. To bardzo ciekawa propozy-
cja i już cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów. Po ma-
krokierunku będziemy mieć fachowców, którzy powinni znaleźć 

zatrudnienie w rozmaitych placówkach kulturalnych, zarówno 
krajowych jak i zagranicznych. Kontakty międzynarodowe są w tej 
chwili na tyle silne, że zaplecze w postaci zespołu ludzi, którzy 
dobrze znają problematykę kulturalną, polityczną i historyczną 
obszaru środkowej Europy może być bardzo przydatne. Zawsze 
z nowościami jest tak, że nie wiadomo do końca, czy wszystko się 
uda. W tym przypadku udało się nadspodziewanie dobrze. Nie-
stety, zupełnie inaczej było ze studiami magisterskimi z informa-
cji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zaledwie parę osób wyraziło 
nimi zainteresowanie.

 Może wynika to z trudnością w znalezieniu zatrud-
nienia po takim kierunku?

Trudno to jednoznacznie stwierdzić. W Kaliszu są studia biblio-
tekoznawcze pierwszego stopnia i też nie ma nimi zainteresowa-
nia. Myślę, że chodzi tu o coś innego. Być może, studenci wiedzą 
o tym, jak niewielkie są zarobki w bibliotekach, a poza tym łatwiej 
skończyć studia i później zdobyć uprawnienia bibliotekoznawcze 
w ramach studiów podyplomowych. Współczesne bibliotekoznaw-
stwo jest bardzo nowoczesne, informatyczne i wymaga ogromnych 
kompetencji. Zobaczymy - może to kwestia zbyt małej informacji.

 Ważnym projektem jest „Edukacja dla integracji”, 
w którym chodzi o kształcenie dzieci i młodzieży romskiej...

Tak, to przedsięwzięcie naszych absolwentek, które już w trak-
cie studiów doktoranckich rozpoczęły jego realizację. Dzięki ich 
zaangażowaniu udało się uzyskać grant na ten projekt. Problem 
edukacji dzieci romskich jest niezwykle istotny, gdyż wpisuje się 
w idee tolerancji, szacunku dla kulturowych i cywilizacyjnych od-
rębności i rzeczywiście służy najlepiej i najszerzej rozumianej inte-
gracji europejskiej. Niedawne wydarzenia we Francji pokazują to 
z całą mocą. 

R E K L A M A
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Z profesorem Adamem 
Hamrolem, rektorem  
Politechniki Poznańskiej, 
rozmawia Merkuriusz

 Niewątpliwa 
gratka, z Politechniki 
prosto do Microsoftu! Te-
raz jest to o wiele łatwiej-
sze dzięki programowi 
letnich praktyk w centra-
li Microsoft Corporation 
w Redmond...

Microsoft to dzisiaj „to-
powa” firma. W swoich fi-
liach na całym świecie 
zatrudnia ponad 95 tys. 
specjalistów, w tym ponad 
300 osób w Polsce. W tym 
roku po raz pierwszy Poli-
technika Poznańska w to-
warzystwie Uniwersytetu 
Warszawskiego znalazła 
się na liście uczelni, na któ-
rych profesjonalni rekruterzy Microsoftu 
będą prowadzić rozmowy kwalifikacyj-
ne ze studentami. To, że nasi studenci po-
strzegani są jako najlepsi na świecie jest 
dowodem uznania dla ich wykształcenia. 
Rekrutację zawdzięczamy prezentowa-
nemu przez nich wysokiemu poziomowi 

– w ciągu ostatnich lat zajmowali pierw-
sze i drugie miejsca w rankingu Imagi-
ne Cup opracowanym właśnie przez Mi-
crosoft. Zostali zauważeni dlatego, że od 
lat startują w konkursach międzynaro-
dowych i, co ważniejsze, uzyskują w nich 
naprawdę znakomite rezultaty. Wyjazd 
na staż do Microsoftu wiąże się z dużym 
prestiżem. Nazwa firmy jest znana na ca-
łym świecie każdemu kto używa kompu-
tera. Praktyki tam, to nie tylko możliwość 
wcześniejszego zapoznania się z produk-
tami informatycznymi, które dopiero będą 
wchodziły na rynek, ale także okazja do 
pracy z najlepszymi programistami. To 
jest nobilitacja!

 Ciągle rośniecie Państwo 
w siłę. Na ostatniej Międzynarodo-
wej Warszawskiej Wystawie Innowacji 
osiągnęliście niewątpliwy sukces. Pro-
szę się pochwalić wynikami. 

Zgłosiliśmy dwanaście wynalazków, 
z których aż jedenaście zostało wyróżnio-
nych – a zgłoszeń było naprawdę bardzo 
wiele. Świadczy to o tym, że nasze pomy-
sły są dobre. Wspomnę tu o ogrzewaniu 
podłogowym z super cienkimi, bardzo 
wydajnymi rurkami, czy niekonwencjo-
nalnym sposobie lokalizacji zmian nowo-
tworowych, pozwalającym na szybkie i bez 
najmniejszego uszczerbku dla zdrowia pa-
cjenta, diagnozowanie gdzie w organizmie 
są zmiany nowotworowe i miażdżycowe. 

W zasadzie nie mamy czasu, 
by pokazywać się na wszyst-
kich imprezach, ale jeśli już 
gdzieś jesteśmy, to nasze wy-
nalazki znajdują uznanie. Dzia-
łamy typowo po poznańsku – 
pracujemy dla efektów. Teraz 
nasze wynalazki pojechały do 
Brukseli. Mamy nadzieję, że 
zostaną zauważone.

 …potwierdze-
niem innowacyjnego i per-
spektywicznego myślenia 
jest również projekt Fo-
resight „Sieci Gospodar-
cze Wielkopolski”, za który 
otrzymaliście Państwo wy-
różnienie w ramach Busi-
ness Innovation Award. 

Tak, projekt pozwala, na 
tyle, na ile to możliwe, na 
podstawie badań, rozmów 
i ankiet przewidzieć, co bę-
dzie się działo w zakresie 
ogólnie rozumianego postę-
pu naukowo-technicznego 
i w jaki sposób Wielkopolska 
znajdzie się w tym procesie.

 Czyli Państwo też 
szukacie trendów, za jakimi 
podąży nauka i świat.

Tak, tylko robimy to nie 
dla siebie, ale przede wszyst-
kim dla włodarzy, dla tych, 
którzy zarządzają wojewódz-
twem. Zresztą dużo informacji 
na ten temat było już publiko-
wanych w Gazecie Wyborczej 
w cyklu „Wielkopolanie – jacy 
jesteśmy”, czy w innych me-
diach. Pamiętam, że przez kil-
ka tygodni były podawane – 
często zaskakujące – wyniki 
badań w ramach właśnie tego 
projektu. Pisano o tym, co 
Wielkopolanie sądzą o rozwo-
ju, gdzie upatrują nasze szan-
se, a gdzie widzą słabe strony. 
Tak więc jest to projekt nie tyl-
ko naukowy ale i społeczny 
i użytkowy. Miejmy nadzieję, 
że decydenci będą chcieli go 
wykorzystać.

 Z okazji Świato-
wych Dni Innowacji tak-
że Politechnika Poznańska 
była miejscem dyskusji na 
temat wdrażania innowa-
cyjnych rozwiązań do świa-
towej gospodarki...

Innowacja to pewna 
umiejętność, którą można 
ująć w ten sposób: jak zarobić 
pieniądze na wynalazkach i na 

postępie naukowo-technicznym? A udaje 
się to tylko wtedy, gdy ktoś kupi efekt pra-
cy uczonego. Nasza gospodarka się rozwi-
ja, organizacja pracy jest lepsza niż kilka lat 
temu. Wynika stąd, że mamy jeszcze rezer-
wy, ale szansą na przyszłość jest to, by ry-
nek stale napędzać innowacjami.

 Szacuje się, że aż dwadzie-
ścia tysięcy osób odwiedziło Politech-
nikę w ramach Nocy Naukowców. Na ile 
ważne jest stawanie twarzą w twarz ze 
współczesną nauką i na jakim odbiorcy 
Państwu najbardziej zależy ?

Rzeczywiście mieliśmy istne oblężenie. 
Na kolejnej Nocy Naukowców nie powinno 
być tłoku. Nie dlatego, że przyjdzie mniej 
osób, lecz dlatego, że dzięki oddanemu 
ostatnio nowego obiektowi mamy w końcu 
przestrzeń, w której będzie można to przed-
sięwzięcie dużo lepiej zorganizować. Co jest 
dla nas bardzo istotne, to to, że ludzie przyj-
dą i zobaczą, że technika jest tym, z czym 
naukowcy mają na co dzień do czynienia. 
Poza tym wspólnie pewne rzeczy przeży-
wa się zupełnie inaczej. W domu można 
włączyć Discovery Channel czy National 
Geografic, jednak takie wydarzenia jak Noc 
Naukowców jest czymś wyjątkowym – na-
przeciwko obecny jest żywy człowiek, któ-
ry odkrywa przed nami techniczne tajemni-
ce. Towarzyszą temu emocje. Ta szczególna 
atmosfera powoduje, że takie spotkania są 
aż tak popularne. Zależy nam by przekonać 
młodych ludzi, że współczesna nauka jest 
ciekawa i aby się jej nie bali.

 Siła tkwi nie tylko w bazie in-
telektualnej, rozrasta się też Kampus 
Politechniki. Ostatnio uroczyście otwar-
ty został gmach biblioteki i centrum wy-
kładowego. To budowla na miarę XXI 
wieku... Jakie macie Państwo plany na 
najbliższą przyszłość?

Rzeczywiście, jest to projekt zrealizo-
wany z wielkim rozmachem. Ale chodzi 
o to, że życie uniwersyteckie polega rów-
nież na spotkaniach, gdzie studenci mają 
możliwość rozmowy zarówno między 
sobą jak i z profesorami. Do tego potrzeb-
na jest przestrzeń. Dlatego z tego budynku 
bardzo się cieszymy. A jakie mamy plany? 
W tej chwili powstaje Centrum Mechatro-
niki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. Będzie 
to budynek dydaktyczno-badawczy, w któ-
rym studenci będą mogli słuchać wykładów 
i prowadzić laboratoria, a doktoranci reali-
zować swoje prace naukowe. Ponadto lada 
moment otwarte zostanie Centrum Dydak-
tyczne Wydziału Technologii Chemicznej, 
znajdujące się nad brzegiem Warty. Wtedy 
przeniesiemy wszystkie budynki Politechni-
ki na kampus nazwany Kampusem Warta. 
Chcę podkreślić, że jesteśmy jedyną uczel-
nią w mieście, która ma swoją siedzibę nad 
poznańską rzeką. To
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Wydział Architektury

Planowanie przestrzenne (dla architektów i niearchitektów)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena 
energetyczna budynków

Chłodnictwo i klimatyzacja

Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC 
i Banku Światowego

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Komputerowo wspomagane projektowanie technologii 
mechanicznej

Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych

Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu

Techniki komputerowe w produkcji

Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Projektowanie i utrzymanie nowoczesnych sieci 
teleinformatycznych dla profesjonalistów 

Realizacja usług telekomunikacyjnych w sieciach pakietowych (VoIP)

Wydział Elektryczny

Metody informacyjne w mechatronice

Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji 
sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych

Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem 
elektroenergetycznym. Pomiary. Badania

Problemy zaopatrzenia w energię na poziomie gminy

Technika mikroprocesorowa w przemyśle i energetyce

Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce

Wydział Fizyki Technicznej

Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze 
wiedzy technicznej

Wydział Informatyki

Przemysłowe systemy robotyki i automatyki

Sieci komputerowe i aplikacje internetowe

Systemy automatyki i robotyki

Systemy baz danych 

Wydział Inżynierii Zarządzania

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Doradztwo zawodowe 

Euromarketing

Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów 
politechnicznych

Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 

Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne 
zarządzanie przedsiębiorstwem 

Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym 

Studium organizacji i zarządzania instytucjami oświatowymi 

Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw

Technika z wychowaniem komunikacyjnym 

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 

Zarządzanie  nansami przedsiębiorstwa 
w konkurencyjnej gospodarce 

Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Informatyka z technologią informacyjną 

Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej 
w ekologicznym przemyśle i rolnictwie

Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 

Technika z wychowaniem komunikacyjnym

Studia podyplomowe



Z okazji XXV-lecia Trybunału Konstytu-
cyjnego opublikowano Wielką Księgę Try-
bunału. Jest  w nim bardzo ciekawa pozycja. 
Autorzy – Adam Bodnar, Barbara Grabow-
ska, Paweł Osik zamieszczają artykuł „Opinie 
przyjaciela sądu” (amicus curiae) w postę-
powaniu przed Trybunałem Konstytucyj-
nym w praktyce Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. Oto obszerne fragmenty o mało 
znanej instytucji:

Jedną z metod działania Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, ale również in-
nych organizacji pozarządowych w Polsce, 
jest kierowanie do sądów tzw. opinii przy-
jaciela sądu (amicus curiae). Jest to forma 
wyrażania przez organizacje pozarządowe 
poglądu lub stanowiska w postępowaniach 
sądowych albo sądowo-administracyjnych. 
Zazwyczaj opinia przyjaciela sądu związa-
na jest z praktyką oraz celami statutowy-
mi danej organizacji. Niekoniecznie musi 
dotyczyć kwestii prawnych. Może rów-
nież przedstawiać np. statystyki dotyczące 
funkcjonowania danej instytucji prawnej 
czy wyniki badań naukowych. Celem opi-
nii przyjaciela sądu jest poszerzenie zakresu 
zagadnień oraz problemów, które mogą być 
wzięte pod uwagę przy rozstrzyganiu danej 
sprawy. W wypadku organizacji takich jak 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka opinie 
przyjaciela sądu koncentrują się na kwe-
stiach prawnych i dokonują analizy sprawy 
z punktu widzenia zasady demokratyczne-
go państwa prawnego, ochrony praw i wol-
ności jednostki, ze szczególnym uwzględ-
nieniem standardów międzynarodowych 
oraz prawa i praktyki w innych państwach. 
Praktyka składania opinii przyjaciela sądu 
jest rozpowszechniona wśród organizacji 
działających w państwach anglosaskich.

 Opinie przyjaciela sądu można przed-
stawiać zarówno sądom powszechnym, jak 
i Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, 
Sądowi Najwyższemu oraz Trybunałowi 
Konstytucyjnemu. Istnieje także rozwinię-
ta praktyka przedstawiania opinii przyjacie-
la sądu Europejskiemu Trybunałowi Praw 
Człowieka. Przy wnioskowaniu ważne jest 

powołanie się na odpowiednie przepisy 
proceduralne, a także uzasadnienie, dla-
czego dana organizacja pozarządowa jest 
zainteresowana określoną sprawą. Orga-
nizacje społeczne, których cele statutowe 
i przedmiot działalności są związane z ana-
lizowanym przez Trybunał Konstytucyjny 
zagadnieniem, mogą sformułować opinię 
pozwalającą na bardziej wszechstronną 
ocenę tego problemu, zwiększyć społecz-
ną akceptację rozstrzygnięć Trybunału oraz 
społeczną kontrolę władzy. Co istotne, TK 
podkreślił szczególne znaczenie – odmien-
ne od stron postępowania – udziału organi-
zacji pozarządowej jako przyjaciela sądu.

Zdaniem TK, „udział organizacji społecz-
nych w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym nie jest prawem podmio-
towym czy obowiązkiem tych organizacji. 
Ich rola ogranicza się do wypowiedzenia 
poglądu w sprawie, co jest związane z wia-
domościami uzyskanymi przy wykonywa-
niu działalności statutowej”. Udział organi-
zacji pozarządowej w postępowaniu przed 
TK uzależniony jest od zgody Prezesa Try-
bunału Konstytucyjnego. Przedstawienie 
na piśmie Trybunałowi Konstytucyjnemu 
zajętego stanowiska pełni podwójną rolę. 
Z jednej strony pozwala organizacji spo-
łecznej na zaprezentowanie własnej oceny 
prawnej co do przedmiotu postępowania, 
z drugiej natomiast na pokazanie prakty-
ki organów państwowych i skali danego 
zjawiska. Organizacje społeczne mają do-
stęp do nieocenionego źródła takiej wie-
dzy w postaci spraw, z którymi zwracają się 
do niej o pomoc jednostki. Zebrane w ten 
sposób informacje można uzupełnić przy 
wykorzystaniu instrumentów dostępu do 
informacji publicznej. Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka występowała wielokrotnie 
przed Trybunałem Konstytucyjnym w cha-
rakterze przyjaciela sądu. Z reguły wystą-
pienie ograniczało się jedynie do przedsta-
wienia swoich uwag  na piśmie.

W kilku sprawach natomiast przedsta-
wiciele HFPC mieli możliwość uczestnicze-
nia w rozprawie i udzielenia odpowiedzi 

na pytania sędziów w związku z przedsta-
wioną opinią. Wnioski wynikające z opinii 
przyjaciela sądu były również przywoływa-
ne w rozstrzygnięciach Trybunału. Odnosił 
się on do nich w treści uzasadnienia wyroku. 
W większości wypadków rozstrzygnięcia TK 
były zbieżne z argumentami przedstawio-
nymi przez HFPC. 

W niektórych sprawach zajęcie stanowi-
ska przez Fundację Helsińską miało szcze-
gólnie istotne znaczenie. W głośnej spra-
wie  dotyczącej dostępu do archiwów IPN 
przez dziennikarzy oraz naukowców zajęła 
zdecydowanie inne stanowisko niż wnio-
skodawca – Rzecznik Praw Obywatelskich, 
twierdząc, że obecna konstrukcja prawna 
wręcz niewystarczająco chroni prawo do 
prywatności osób, o których informacje 
znajdują się w archiwach IPN. RPO twier-
dził natomiast, że ograniczenie dostępu na-
ukowcom i dziennikarzom narusza wolność 
słowa oraz wolność badań naukowych. Try-
bunał Konstytucyjny nie zgodził się z wnio-
skiem RPO i stwierdził zgodność z Konsty-
tucją kwestionowanych przepisów – tak 
jak postulowała HFPC. Analiza orzecznic-
twa Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, 
że choć Helsińska Fundacja Praw Człowie-
ka jest organizacją, która najczęściej przed-
stawia Trybunałowi opinie przyjaciela sądu, 
to nie jest jedyną organizacją pozarządową 
sięgającą do takiej możliwości.

Program Spraw Precedensowych

Funkcjonujący w ramach Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka Program Spraw 
Precedensowych rozpoczął działalność 
w październiku 2004 roku. W ramach Pro-
gramu Fundacja przystępuje do strategicz-
nie ważnych postępowań sądowych i admi-
nistracyjnych. Poprzez swoje uczestnictwo 

Kto to jest  
amicus 
curiae?
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w tych postępowaniach, HFPC dąży do uzys- 
kania przełomowych wyroków, zmieniają-
cych praktykę lub przepisy prawne w kon-
kretnych kwestiach prawnych budzących 
poważne wątpliwości z punktu widzenia 
ochrony praw człowieka. Od samego po-
czątku jedną z podstawowych metod dzia-
łalności jest właśnie składanie opinii przy-
jaciela sądu – opinii Fundacji, w których 
przedstawiany jest problem istotny z punk-
tu widzenia praw człowieka w świetle kon-
stytucyjnym i prawnoporównawczym, nie 
odnosząc się bezpośrednio do stanu fak-
tycznego sprawy. W tym kontekście warto 
pamiętać, że HFPC występuje o wiele czę-
ściej przed TK w charakterze „strony” prowa-
dzącej daną sprawę niż jedynie przyjaciela 
sądu. W szczególności prawnicy współpra-
cujący z HFPC (głównie profesor Zbigniew 
Hołda oraz adwokat Mikołaj Pietrzak), dzia-
łając na zasadzie pro publico bono, składa-
li skargi konstytucyjne do Trybunału Kon-
stytucyjnego. Niektóre sprawy były także 
rozpatrywane w wyniku przekonania sądu 
przez prawników współpracujących z HFPC 
do zadania pytania prawnego TK. Pierwsza 
opinia amicus curiae, która została przygo-
towana w ramach PSP, była przedstawiona 
Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowie-
ka w Strasburgu w lutym 2005 roku w spra-
wie Reinprecht przeciwko Austrii. W sprawie 
Alicji Tysiąc występującej przeciwko Polsce  

– opinia została przygotowana wraz z Fede-
racją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Rozliczenia z przeszłością

Program „Prawa człowieka a rozlicze-
nia z przeszłością” prowadzony przez Hel-
sińską Fundację Praw Człowieka rozpoczął 
swą działalność w marcu 2007 roku. Poję-
cie „rozliczeń z przeszłością” HFPC rozumie 
szeroko. W swoich działaniach program 
zajmuje się nie tylko rozliczeniem ze spad-
kiem po Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej, którego instrumentami są procedu-
ra lustracyjna, administracyjne procedury 
udostępniania dokumentów znajdują-
cych się w Instytucie Pamięci Narodowej 
i tzw. ustawa dezubekizacyjna, ale tak-
że okresem późniejszym, ponieważ kwe-
stie związane z weryfikacją Wojskowych 
Służb Informacyjnych i ich poprzedni-
czek obejmują okres nie tylko PRL, lecz 
także czas do 30 września 2006 roku, 
to jest do momentu rozwiązania WSI. 
Celem jest kształtowanie odpowied-
niej praktyki tworzenia i stosowania 
prawa respektującego pra-
wa i wolności człowie-
ka i obywatela. W ra-
mach programu 

HFPC przedstawiała opinie przyjaciela sądu  
we wszystkich sprawach rozpoznawanych 
przez Trybunał Konstytucyjny od 2007 roku, 
które dotyczyły problematyki szeroko ro-
zumianych rozliczeń z przeszłością i instru-
mentów uporania się z dziedzictwem po re-
żimie komunistycznym.

Dezubekizacja

 
Helsińska Fundacja Praw Człowie-

ka w ramach działalności Programu „Pra-
wa człowieka a rozliczenia z przeszłością” 
w dniu 11 stycznia 2010 roku złożyła rów-
nież opinię przyjaciela sądu w sprawie 
o sygn. K 6/09 dotyczącej konstytucyjności 
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmia-
nie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Straży Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin. Ustawa uregulowała nowe zasady 
ustalania wysokości świadczeń emerytal-
nych byłych funkcjonariuszy komunistycz-
nych organów bezpieczeństwa państwa 
oraz członków Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego, prowadząc do ich obniżenia. 
Sprawa zainicjowana została przez grupę 
posłów na Sejm.

W opinii HFPC ograniczenie świadczeń 
emerytalnych byłych funkcjonariuszy ko-
munistycznych organów bezpieczeństwa 
jest do pogodzenia z zasadami konstytu-
cyjnymi. Jednakże HFPC stanęła jednocze-
śnie na stanowisku, że konkretne rozwią-
zania przyjęte ustawą zmieniającą budzą 
poważne wątpliwości co do ich zgodno-

ści z Konstytucją, nie 
mają one bowiem 

cech odebrania 
przywilejów, 
lecz bardziej 
przypomina-

ją instrumenty 
zmierzające do 
odpłaty. Jedno-
cześnie wska-

z a n o,  ż e 

powstają daleko idące wątpliwości odno-
śnie realizacji przez przyjęte regulacje za-
sady równości wobec prawa, w szczegól-
ności w odniesieniu do sytuacji stosowania 
takich samych rozwiązań wobec funkcjo-
nariuszy komunistycznych organów bez-
pieczeństwa, którzy przeszli w 1990 roku 
pozytywnie weryfikację i podjęli służbę 
w służbach specjalnych państwa demokra-
tycznego oraz funkcjonariuszy, którzy ta-
kiej procedurze się nie poddali bądź jej nie 
przeszli z pozytywnym wynikiem oraz bra-
ku objęcia działaniem regulacji osób, które 
przeszły na emeryturę wojskową.

Jeśli chodzi o kwestie praktyczne, po-
jawia się pytanie, kto podejmuje decyzję 
o wyrażeniu zgody czy o zwróceniu się 
o przygotowanie opinii amicus curiae przez 
organizację pozarządową. Stosownie do 
sformułowania zamieszczonego w Regula-
minie TK, z prośbą do organizacji o zajęcie 
stanowiska zwraca się Prezes TK lub skład 
orzekający TK. Wskazuje to na inicjatywę ze 
strony Trybunału Konstytucyjnego. Jednak-
że w praktyce Trybunał najczęściej zwraca 
się z taką prośbą po wyrażeniu zaintereso-
wania  przez samą organizację społeczną.

Stwierdzić można zatem, że prakty-
ka ze strony Trybunału Konstytucyjnego 
ewoluowała. Stosownie do utartej praktyki, 
zwracając się do Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka o zajęcie pisemnego stanowiska, 
Trybunał Konstytucyjny zakreśla termin na 
jego złożenie – zazwyczaj od dwóch tygo-
dni do 60 dni – oraz przesyła kopię wnio-
sku wszczynającego postępowanie w danej 
sprawie. Jednocześnie Trybunał informuje, 
że złożenie opinii co do przedmiotu objęte-
go wnioskiem nie stwarza po stronie HFPC 
uprawnienia do bycia uczestnikiem postę-
powania przed Trybunałem Konstytucyj-
nym w rozpoznawanej sprawie. Pomimo 
tego zastrzeżenia, zdarzało się, że przedsta-
wiciele HFPC występowali na rozprawach 
w związku z przedstawioną opinią. Były to 
jednak wypadki incydentalne, nie wskazu-
jące na ustaloną praktykę w tym zakresie.

Przy ewentualnej zmianie ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym warto się za-
stanowić – wzorem innych państw – nad 
odpowiednim uregulowaniem tej kwe-
stii na poziomie ustawy. Przemawiałby za 
tym system prawa polskiego, który moż-
liwość składania opinii przez organizacje 
społeczne reguluje w odpowiednich pro-
cedurach. 

oprac. Kazimierz Brzezicki
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Instytut Glamour
ul. Łanowa/Rynkowa
Przeźmierowo
tel. 61 8 141 535
www.instytut-glamour.pl

Śniegu jeszcze brak, ale mroźny powiew z rana 

daje znać o zbliżającej się zimie. Gdzieniegdzie Mi-

kołaje, gwiazdki i choinki na wystawach sklepowych, 

w centrach handlowych muzyka z dźwiękiem dzwo-

neczków w tle. Nie ma rady, święta i koniec roku już 

blisko.

Dla tych, którzy są zabiegani, nie czują się sil-

ni w kuchni, a chcą bliskich ugościć, Restauracja In-

stytutu Glamour przygotowała długą listę zakąsek, 

które można zamówić na święta. Znajdują się tam 

między innymi tradycyjne, lepione przez nas piero-

gi, cały szereg ryb, od karpia zaczynając na łososiu 

w pomarańczach kończąc. A Ci, którzy lubią zmia-

ny i powiew nowego w kuchni, odnajdą np. terri-

ne z dorsza pieczoną w marchwi, łososia wędzone-

go z oscypkiem, czy tortillę z tuńczykiem. Do tego 

przynajmniej cztery wersje menu, dla firm i dla tych 

wszystkich, którzy chcieliby w przyjemnym otocze-

niu spędzić jeszcze przedświąteczny czas. 

A koniec roku, to przecież feta! Fajerwerki, hucz-

ne witanie 2011 i pyszna zabawa! O tym też pomy-

śleliśmy w Glamour. Oferta gotowa, scenariusz za-

bawy też, teraz tylko telefon do nas i bilety w garść. 

A co zaskakujące w tej ofercie? Przede wszystkim 

to, że pozwalamy zabrać Wam ze sobą z domu ulu-

bione napitki rozweselające, choć też przygotowa-

liśmy niezwykle atrakcyjne ceny w barze. Menu jak 

zwykle na światowym poziomie - dania tradycyjne, 

ale i nowości dla tych, którzy lubią eksperymenty 

kulinarne. Pewnie sporą rzeszę bawiących się ucie-

szy bardzo bogaty stół słodki, który będzie nowym 

popisem naszego szefa kuchni Jakuba Ignysia. Nad 

całą zabawą czuwać będzie tradycyjnie manager 

Marieta Durda, która czeka na Wasze rezerwacje.Tr
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 Sezon koncertowy na dobre 
„rozhulał” się w poznańskim klubie jazzo-
wym Blue Note. Spośród niezwykle boga-

tej i wszechstronnej oferty wyłuskaliśmy dla Państwa kilka 
prawdziwych muzycznych perełek!

Już na początku listopada do Poznania powróci Era Jaz-
zu. Tym razem - 
w wersji niezwy-
kle egzotycznej, na 
klubowej scenie 
zagoszczą bowiem 
czołowi reprezen-
tanci nowoorleań-
skiej muzyki cajun 
i zydeco - Nathan 
Williams & Zydeco 
Band (5.11.).

Zaledwie dwa 
dni później pole-
camy wydarzenie 
o skrajnie odmien-
nym charakterze 

i nastroju - koncert popular-
nej aktorki Oli Nieśpielak. Ar-
tystka znana m.in. z filmów: 

„Demony wojny”, „Reich”, „Wiel-
kie rzeczy” wyrusza w trasę 
koncertową promującą jej de-
biutancki album „Dzień dobry 
dniu”. Nastrojowe, smooth-jaz-
zowe piosenki o miłości w sty-
lu bossa novy do tekstów 
Magdy Czapińskiej, Andrzeja 
Poniedzielskiego, Jonasza Ko-
fty w niezwykle  subtelnych 
interpretacjach.

 Listopad to 
także kolejne mu-
zyczne spotkanie 
w ramach presti-
żowego cyklu Jazz 
Top w Blue Note. 
17.11. w koncer-
cie jubileuszowym 
z okazji 25-lecia ist-
nienia zespołu wy-
stąpi Walk Away 

- czołowa formacja 
polskiego fusion 
jazzu, grupa wie-
lokrotnie wybiera-
na najlepszym jaz-
zowym zespołem 
roku, laureaci krajowych i światowych festiwali. Walk Away za-
gra w historycznym składzie, a gośćmi specjalnymi wieczoru 
będą gwiazdy światowego jazzu - Bill Evans (saksofonista for-
macji Milesa Davisa) oraz Dean Brown (jako członek zespołów 
Dawida Sanborna 
i The Brecker Bro-
thers trzykrotnie 
zdobył Grammy).

N ie można 
oczywiście zapo-
minać,  że nad-
chodzący miesiąc 
to czas andrzejko-
wego szaleństwa. 
I na tę okazję po-
znański Blue Note 
przygotował coś 
specjalnego - kon-
cert NATU, czyli Natalii Przybysz, połowy sławnego składu Si-
stars. Ta czarodziejka dźwięków, właścicielka jednego z cie-
kawszych, soulowych głosów w Polsce, zaprezentuje materiał 
ze swojej najnowszej płyty „Gram Duszy”. 

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA
listopad

3.11.2010 r. , środa, godz. 19.00
Koncert Charytatywny dla Tosi 

„Muzyka ToSię leczy”

4.11.2010 r., czwartek, godz. 20.00
BANASZAK BAND

5.11.2010 r., piątek, godz. 20.30
Era Jazzu 
NATHAN WILLIAMS & ZYDECO BAND

7.11.2010 r., niedziela, godz. 20.00
OLA NIEŚPIELAK „Dzień Dobry Dniu”

8.11.2010 r., poniedziałek, godz. 20.00
KAPITAN NEMO

9.11.2010 r., wtorek, godz. 20.00
SBB – „Blue Trans”

10.11.2010 r., środa, godz. 20.00
65 DAYS OF STATIC (Wielka Brytania)

13.11.2010 r., sobota,  
godz. 19.00 – BULDOG
godz. 21.00 – klub festiwalowy 
Festiwalu Flamenco Duarte

14.11.2010 r., niedziela, godz. 20.00
THE KILIMANJARO DARKJAZZ 
ENSEMBLE

16.11.2010 r., wtorek, godz. 20.00
PERCIVAL

17.11.2010 r., środa, godz. 20.00
Jazz Top w Blue Note
WALK AWAY feat. Bill Evans & Dean 
Brown

19.11.2010 r, piątek, godz. 20.00
KUMKA OLIK

20.11.2010 r., sobota, godz. 20.00
RENATA PRZEMYK z zespołem

22.11.2010 r., poniedziałek, godz. 20.00
OZAN TRIO (Francja)

23.11.2010 r., wtorek, godz. 20.00
KLUSKA - KLubowe Spotkania 
KAbaretowe

27.11.2010 r., sobota, godz. 20.30
Made in Chicago
GUITAR SUMMIT - Bobby Broom & 
Mike Allemana & Jeff Parker

29.11.2010 r., poniedziałek, godz. 
20.00
THE STAGE

30.11.2010 r., wtorek, godz. 20.00
NATU z zespołem
andrzejkowe szaleństwo 
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Marek Zaradniak

Leonard Cohen
Songs From The Road  

Stary, dobry Leonard jest wciąż aktywny. Niestety, choć była 
nadzieja podczas swego światowego tournée, nie dotarł tym ra-
zem do Poznania. Pozostaje zatem wspomnienie koncertu w Are-
nie z roku 1985 i ta płyta będąca zapisem koncertów podczas 

podróży po świecie. 
Tytuł jest więc nie-
zwykle adekwatny do 
sytuacji. Mamy więc 
tutaj nowe wersje 12 
piosenek, które zna-
my od lat. Te utwory 
to zarazem kolejne 
dekady twórczości 
i życia artysty. Znaj-
dziemy pochodzącą 
z pierwszej płyty Co-
hena „The Songs Of 
Leonard Cohen”, le-
gendarną pieśń „Su-
zanne” - tym razem 
nagraną w MENA 
Arena w Mancheste-
rze, jest „Famous Blue 
Raincout” - tym ra-

zem zarejestrowany w hali Arena w Londynie, ale jest i „Lover, Lo-
ver, Lover” - zarejestrowany na stadionie Ramat Gan w Tel Avivie. 
Wystarczy usiąść w fotelu, słuchać i porównywać tamte studyjne 
wersje z koncertowymi.  

Dodatkowym atutem do kupienia tego krążka są eseje au-
torstwa Leona Wieseltiera z The New Republic w książeczce do-
łączonej do płyty, a także szczegółowy komentarz do nagrań au-
torstwa Eda Sandersa. 

Skaldowie
Z biegiem lat                        

Skaldowie zawsze wyraźnie odróżniali się od innych polskich 
zespołów mocnego uderzenia. Sięgali po folklor, najczęściej gó-
ralski, tworzyli rozbudowane formy. Od ich debiutu minęło 45 lat. 
Choć ten popularny zespół regularnie nagrywał kolejne long-
playe, były piosenki, które się na nich 
nie znalazły. Co więcej w 1981 roku gru-
pa przygotowywała kolejny album, ale 
w międzyczasie wyjechała do USA. Li-
der zespołu Andrzej Zieliński posta-
nowił zostać i mieszka za oceanem do 
dziś systematycznie odwiedzając wolny 
już kraj. Piosenki jakie pozostały z tam-
tych lat znajdziemy na wydanym wła-
śnie podwójnym albumie „Z biegiem 
lat”. Wiele z nich zdobyło przed laty sporą popularność jak  choć-
by „Popołudnie z tobą”, „To będzie piękne”, czy dedykowana kie-
rowcom piosenka „Nie oślepiaj”. Są też tutaj piosenki o niezwy-
kle poetyckich tekstach jak „Marynarze z morza łez” ze słowami 
Agnieszki Osieckiej, czy „Dzisiaj włożyłem śmieszne ubranko” ze 
słowami Leszka Aleksandra Moczulskiego. Krótko mówiąc trzeba 
kupić tę płytę i jak mówi piosenka Skaldów sprzed lat „Szanujmy 
wspomnienia”. 

Carlos Santana
Guitar Heaven: The Greatest Guitar 
Classics Of All Time 

Cóż może być 
lepszego? Reno-
mowany gitarzysta 
tej jesieni wydał al-
bum, do którego 
nagrania zaprosił 
wykonawców z naj-
wyższej półki! Car-
los Santana tej je-
sieni wydał album, 
na którym znajdują 
się najsłynniejsze 
gitarowe, muzycz-
ne hymny wybrane 
przez niego i pro-
ducenta Clivea Da-
visa. Znajdziemy 
zarówno przeboje Led Zeppelin, The Beatles jak i Deep Purple. 
Jest też oczywiście Jimi Hendrix. Słyszymy na tym krążku zarów-
no Raya Manzareka z The Doors, Joe Cockera, ale i wiolonczelistę 
YoYo Ma. 

Są zatem takie przeboje jak „Whole Lotta Love” (Led Zeppelin) 
z Chrisem Cornellem, „Why My Guitar Gently Weeps” (The Beat-
les) z India Arie i Yo-Yo Ma, „Riders On The Storm” z Chesterem  
Benningtonem i Ray’em Manzarekiem oraz „Smoke On The Water” 
z Jacoby Shaddixem. Tę płytę powinien mieć każdy, kto szanuje 
klasykę rocka. Tak proszę Państwa, bo to klasyka rocka w najlep-
szym wykonaniu.  

SBB
Blue Trance  

SBB przyzwyczaiło nas przez lata do ostrych, a nawet szorst-
kich brzmień. Tymczasem to co otrzymaliśmy na tym krążku 
znacznie różni się od wcze-
śniejszych kompozycji. To 
w większości spokojne, ła-
godne niemal pastelowe 
utwory, w których niebaga-
telną rolę odgrywają teksty 
żony Józefa Skrzeka - Aliny. 
Niezwykle ważna jest przy 
tym dobra dykcja lidera 
zespołu. Starego, dobrego 
SBB tutaj jak na lekarstwo. 
Otwierająca krążek „Etiu-
da Trance” i finałowa „Coda 
Trance” to utwory, w któ-
rych dzięki syntezatorom słyszymy całą orkiestrę, ale już „Los 
człowieka” to wysmakowana poetycka ballada. „Red Joe” to stary, 
dobry blues. Poszczególne kompozycje Skrzeka przedzielają bę-
dące wirtuozerskimi popisami utwory Antymosa Apostolisa: „Ka-
rida Beach” czy „Muśnięcie Kalimby”. Zaiste niezwykle klimatycz-
na to płyta będąca dowodem na to, jak bardzo zmienić się może 
estetyka muzyczna tych, dla których kiedyś wyznacznikiem i pa-
tronem był Jimi Hendrix. 
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opera

„Genowefa” Schumanna to pełnowymia-
rowa opera przeznaczona do wystawiania 
na wielkiej scenie. Jednak w Teatrze Wiel-
kim opowieść o Zygfrydzie i jego żonie 
obejrzeć można w małej sali, stworzonej 
specjalnie dla kameralnych spektakli – ma-
łych form muzycznych, dzieł niedokończo-
nych, porzuconych, czy zapomnianych. Nie-

wielkie pomieszczenie, które niegdyś było 
teatralną palarnią, jest ciekawym, ale i trud-
nym miejscem do wystawiania opery.  - Jest 
pewnego rodzaju ograniczeniem, zmusza 

do szkicowania historii i scenicznej prze-
strzeni - mówi reżyser Igor Gorzkowki. 

Stąd też zmiana oryginalnego tytułu. 
„O Genowefie” to jedynie zarys opowieści, 
o której mowa w dziele Schumanna. Przed-
stawione są trzy najciekawsze postacie, ich 
wzajemne relacje i zachowania w ekstre-
malnych sytuacjach. 

To właśnie czło-
wiek i jego emocje 
są w spektaklu Gorz-
kowskiego najbardziej 
istotne. W swojej pra-
cy w teatrze zawsze 
zakładał, że górują 
one nad przestrzenią, 
w której są wyraża-
ne, istotny jest jedy-
nie intymny kontakt 
między widzem a ak-
torem. Jego spektakl 

„O Genowefie” powstał 
właśnie w myśl zasady 

„minimum insceniza-
cji – maksimum pracy 
z solistami”.  

Narzucająca pew-
ną szkicowość prze-
strzeń nie musi więc 

przeszkadzać. Wręcz przeciwnie – nie tylko 
daje możliwość, ale i ułatwia widzom sku-
pienie się na aktorze i muzyce, czyli na tym, 
co w przypadku opery jest najważniejsze. 

Poza tym, mała, licząca sobie zaledwie kil-
kadziesiąt miejsc sala, pozwala usłyszeć 
śpiew i muzykę w sposób, jaki się ich wcze-
śniej nie słyszało. - Podczas spektaklu widz 
otrzyma wielką muzykę – muzykę budzącą 
emocje i ogromny szacunek – powiedział 
Marcin Sompoliński odpowiedzialny za 
stronę muzyczną przedstawienia. 

Co ciekawe, spektakl Gorzkowskiego 
można obejrzeć w dwóch różnych obsa-
dach. Zmieniają się aktorzy grający głów-
nych bohaterów – tytułową Genowefa, jej 
męża Zygfryda oraz jego przyjaciela Golo. – 
Każda obsada sprawia, że spektakl jest inny, 
bo na scenie postaci wyrastają na konkret-
nych ludziach i czerpią z możliwości psy-
chofizycznych aktorów – twierdzi reżyser. 

Obok muzyki w operze nie może za-
braknąć baletu, który w spektaklu Gorz-
kowskiego posiada metaforyczną wymowę. 
Stanowi element magiczny opowieści, peł-
ni rolę czarownic, które doświadczają boha-
terów i wpływają na ich losy. Balet jest za-
tem jednym z rekwizytów, a nawet i jednym 
z bohaterów posiadających swoje miejsce 
w opowiadanej historii. 

„O Genowefie” odbywa się w ramach tzw. 
Opery Kieszonkowej i towarzyszyć jej wkrót-
ce będą dwie premiery: w styczniu - „Mad-
dalena” Sergiusza Prokofiewa i w kwietniu - 

„Komedia o niemej żonie” Tadeusza Zygrfyda 
Kasserna. Oba wystawiane będą w Sali Ka-
meralnej Teatru Wielkiego. 

O Genowefie

Teatr Wielki 
w Poznaniu wystawia 
operę Roberta 
Schumanna w ramach 
200-letniej rocznicy 
urodzin kompozytora. 
Spektakl udało się 
zrealizować, bo, jak 
powiedział Marcin 
Sompoliński, „spotkali 
się odpowiedni ludzie 
w odpowiednim 
miejscu i rozmawiali 
na odpowiedni 
temat”.  
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Jacek Lipowczan po rozgłosie związa-
nym z prezentacją jego pracy Ostatnia wie-
czerza na tegorocznym Salonie Jesiennym 
w Paryżu, słabo znającym jego twórczość, 
może wydawać się satyrycznym komenta-
torem wydarzeń społeczno-politycznych. 
To mylne wrażenie. Artysta bowiem jest 

wiz jonerem, 
który po swo-
jemu i przez 
przekorę tyl-
ko niekiedy 
odnosi się do 
nur tując ych 
go problemów 
europejskich. 
Ta k i e  o l e j e 
jak: Opłata za 
Polskę -  Wi-
taj Europo czy 
Siemasz Bryta-
nio! to zaled-
wie strumyk 
w szerokim 
nurcie jego 
twórczości. 

Głównym tematem jego intrygujące-
go i zaskakującego malarstwa jest czas. Aż 
dziwne, że nikt dotąd tego nie zauważył! 

Moim zdaniem artysta ma obsesje cza-
su, jego upływu, nieodwracalności i nie-
uchwytności. Stara się zobrazować co się 
dzieje, gdy czas śpi, gdy bohaterowie są 
zmęczeni, gdy zawiadujący czasem śni, 
a także jak funkcjonuje czas pamięci? Chce 
również zatrzymać upływ czasu obrazując 
hasło Czas stop – niech gra muzyka! Próby 
wyrażenia istoty czasu są tyleż zajmujące 
co paradoksalne. Czasu bowiem jak wia-
domo nie możemy ani schwytać ani zatrzy-
mać. Nie jest on dostrzegalny przez nasze 
zmysły jako zjawisko, chociaż człowiek ze 
wszystkich istot ma najwyraźniejszą świa-
domość przemijania. Takie i inne refleksje 
związane z naturą czasu – od starożytno-
ści problemem filozofów – budzą ludyczne 
prace Lipowczana.

Kolejnym istotnym zagadnieniem twór-
czości artysty jawiącym się w wielu jego 
pracach jest podróż. Stąd zapewne posta-
ci w drodze, statki na morzu i w powietrzu. 
Myślę, że ukazywane przez malarza podró-
że również i te Z cyklu Dante symbolizują 
życie ludzkie wraz z jego przejawami. U Li-
powczana podróż łączy się z grą, z czasem 
i losem.

Pierwszy kontakt z twórczością tego ar-
tysty, określaną jako  realizm surrealistyczno-

fantastyczny, nie zapowiada poważnej 
problematyki. Raczej grę luźnych skoja-
rzeń i zabawę. W na ogół komicznych ob-
razach artysty realizm scen pochodzących 
z obserwacji zewnętrznego świata zostaje 
scalony z elementami zaczerpniętymi z hi-
storii sztuki, poetyki rysunku satyrycznego, 
ilustracji, filmu animowanego, a nawet de-
koracji teatralnej. 

Jego prace zawierające, jak gdyby, re-
kwizyty sceniczne mają bowiem wiele 

Andrzej Haegenbarth

Ironista, niepokorny  
i zaskakujący

When the Time sleeps, Gdy czas śpi

Hi Britain !..(Siemasz Brytanio!)

Rising Godess (Bogini 
wznosząca)

Flying Circus (Latający cyrk)
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z efektownego spektaklu. Pomimo fanta-
stycznej scenerii i elementów pochodzą-
cych ze świata wewnętrznego artysty – 
przeżyć, marzeń, snów i podświadomości 
nie lekceważy on reguł spójności i kompo-
zycji. Dba o to, aby obraz był układem za-
mkniętym, poddanym z góry założonym 
rygorom formalno-znaczeniowym. Akcen-
tuje warstwę przedmiotową, ukazującą wy-
brany temat, ale nie traci z pola widzenia 
warstwy konotacyjnej, ponieważ chce być 
zrozumiany, chce skomunikować się z od-
biorcą. Świadczy o tym dobór rekwizytów 
i tematów, czytelnych dla europejskich wi-
dzów oraz tzw. sygnały ważności, jakimi 
m.in. są tytuły obrazów ukierunkowujące 
ich interpretacje. Czy w ogóle te prace pod-
dają się „rozbrojeniu” semantycznemu? Nie-
które takie jak np. Bogini wznosząca czy La-
tający cyrk nie, bo powstały, jak mniemam, 
w innym celu, jako wizja – jak by powie-
dział  Jan Lebenstein – do pożarcia przez 
oczy. Inne można próbować usensowić wy-
korzystując takie obrazy-klucze jak: błazen, 
bardzo ważna postać; szachownica; statek; 

karty do gry; czy symbolikę liczb – siedem, 
pięć, jeden. Poza tym trzeba wziąć pod 
uwagę znaczenie innych ulubionych rekwi-
zytów artysty. Niemniej do szcze-
gółowego usensowienia obrazów 
Lipowczana nie wystarczy ogól-
na wiedza i znajomość symboliki 
przypisywanej znakom występują-
cych w jego kompozycjach, trzeba 
jeszcze, a może przede wszystkim 
uruchomić wyobraźnię. 

Dlaczego piszę o wizjonerskim 
charakterze twórczości bohatera 
niniejszego tekstu, nawet w odnie-
sieniu do jego najbardziej znanej 
i łatwej do zinterpretowania pra-
cy jaką jest Ostatnia wieczerza? Po-
nieważ - o czym nie wszyscy wie-
dzą – powstała ona dwa miesiące 

przed katastrofą smoleńską, a nie po niej. 
„Ten obrazek – pisze w liście do mnie Lipow-

czan – namalowałem w lutym 
2010 a w marcu był zakwalifiko-
wany na …majową wystawę do 

„Pall Mall Galleries”, do Londynu.  
Zaraz po wystawie w maju został 
sprzedany. I teraz nowy właściciel 
wypożyczył mi go na Salon Jesien-
ny w Paryżu, ponieważ wybrano 
go na tę ekspozycję”.

Malarz w swoich przedsta-
wieniach scala przeciwstawne 
realności zarówno świata ze-
wnętrznego, świata kultury, jak 
i wewnętrznego reprezentowa-
nego przez przeżycia, marzenia 
i sny. I co istotne, adaptuje po-
etykę gatunków kojarzących się 

ze sztuką popularną (rysunek satyryczny, 
ilustrację komputerową, film animowany) 
do własnych potrzeb, a tym samym pod-
porządkowuje system wartości kultury po-
pularnej kulturze „wysokiej”.  

Incredible Journey -Dante cycle, (Nie-
wiarygodna podróż)

Polish Charge - Welcome Europe (Opła-
ta za Polskę - Witaj Europo)

Last Supper (Ostatnia wieczerza)



30

fe
lie

to
n

Jeśli ktoś oprócz korekty to czyta, 
w chwili w której czyta wiadomo już, przez 
kogo ostatecznie będzie rządzone nasze 
miasto w najbliższych latach - co najwyżej 
czterech. Choć nie wiadomo dlaczego. Kie-
dy tekst ten powstaje, oficjalnie kto sobie 
porządzi jeszcze nie wiadomo, ale można 
się domyślać. I to jest przewaga czytelni-
ka nad autorem, nawiasem mówiąc obec-

na w sytuacji czytelniczej zawsze: czytający 
wie więcej od piszącego, bo czyta później. 
Media elektroniczne tej cechy nie posiada-
ją. Może dlatego pisanie mądrzejsze jest 
od ględzenia: upływ czasu od napisania do 
przeczytania sprzyja zdemaskowaniu głu-
poty (autora). A nie wiadomo dlaczego bę-
dzie rządził ten kto będzie, bo na pewno nie 
z powodu kampanii wyborczej, tak nędznej, 
że ten, kto to czyta, zastanawia się zapewne, 
o jakie wybory chodzi.  

Bez czekania na wyrok wyborców moż-
na z całą pewnością stwierdzić, że mimo 
obecności w hasłach kilku kandydatów 
słowa „zmiana” - takowa w Poznaniu nie na-
stąpi. Duża część potencjalnych wyborców 
trwa odwrócona tyłem do życia publiczne-
go, reszta zmiany nie oczekuje. Mimo że 
naoczny bilans przewlekłych rządów sze-
regu ostatnich lat, bez odwoływania się 
do wątpliwych rankingów i sondaży, jest 
nader skromny, tylko zadłużenie wielkie 
i korki takie.

Oto od czasów komuny nie powstał 
w Poznaniu żaden nowy most przez War-
tę, nie licząc pieszo-rowerowej kładki na 
Śródkę i mostu autostradowego, zbudo-
wanego nie dla Poznania i nie przez Mia-
sto Poznań. Nie powstał też w mieście ża-
den wiadukt nad torami kolejowymi, stąd 
koszmar korków przed zamkniętymi szla-
banami, ani też bezkolizyjne skrzyżowanie 

drogowe, tylko na istniejących, zakorkowa-
nych rondach sadzi się kwiatki. Poza nowy-
mi Zawadami nie przybyły nowe ulice (tyl-
ko remonty) i tylko jedna 2 km nowa trasa 
tramwajowa na Rataje, wymuszona na 
władzy przez jedną gazetę. Stare dzielni-
ce się sypią, kiedyś kupi je jakiś deweloper 
za 1 PLN od kamienicy, brzeg Warty dzicze-
je a w klinach zieleni rosną kolejne bloki. 

Ludność stara z Poznania ucieka, a nowa 
nie przybywa. 

Parę dziedzin życia rozkwitło. Najlepiej 
chyba rozwijał się Poznań supermarketów, 
obecnych pod różnymi nazwami, ponieważ 
słowotwórstwo w tej dziedzinie jest boga-
te: galerie handlowe, centra handlowe, me-
gamarkety, hipermarkety, miasteczka han-
dlowe itd.. Nowe są w załatwianiu: przy ul. 
Gajowej, na Os. Łacina, na Łazarzu „Metro-
polis. Jeszcze lepiej rozwinął się Poznań ko-
mercyjnych, deweloperskich osiedli, wiele 
z nich zlokalizowanych na peryferiach, czę-
sto z gwałtem na przestrzeni miejskiej lub 
środowisku - wstawione w klin zieleni, w są-
siedztwo niskiej zabudowy jednorodzinnej 
albo w okolice chronione jako zabytkowe. 
Zbudowano też trochę hoteli, biurowców 
i banków, parę kościołów, dom dla słoni 
i arenę dla kopaczy piłki. 

Wszystko to razem miała połączyć III 
rama komunikacyjna, czyli wewnętrzna 
miejska autostrada, ale nie połączy, bo 

nie ma jej za co zbudować, już od tego 
roku szlaban. Ani jej ani nic innego, 
również tego, czego nie zbudowano 
czekając na III ramę (np. linii tramwa-
jowych, kolejki aglomeracyjnej). Ta wi-

zja miasta, najwyraźniej atrakcyjna dla 
tylu poznaniaków, że broni się w wybo-

rach, ma ten feler, że nie da się sfina-
lizować. Jako więc niekompletna 

utopia technokratyczna stanie 
się koszmarem dla jej benefi-
cjentów, czyli ogółu nas, po-
znaniaków. Z przedmiejskich 
apartamentów, albo domków 
z ogródkiem, trzeba choćby 
jakoś dojechać do miasta 
właściwego, a autostrady 
nie ma i nie będzie, kolej-
ki ani szybkiej pestki też. 
Więc co? No właśnie…

Czy tego nie widać? 
Czy nikogo szerzej aż 
na tyle nie obchodzi, 
żeby ruszyć zadek na 
wybory i się ustosun-
kować do status quo 
za pomocą kartki 
wyborczej? Może 
problemy i niedo-
godności nie są aż 
tak naoczne dla za-
dka, żeby zmoty-
wować jego mobil-
ność? Kto to wie… 
Zapewne docenci 
sformułują kolej-
ne oceny tych wy-
borów, ale to już 
nic nie pomoże, 
przynajmniej na 
razie.  

Lech Mergler

Ostatni 
gasi 
światło
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