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Z  prof. Henrykiem Koroniakiem, 
dziekanem Wydziału Chemii UAM, 
rozmawia Mariola Zdancewicz

 Wydział Chemii Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza 
przeniósł się do nowoczesnego 
budynku, który powstał na tere-
nie kampusu Morasko. Co to ozna-
cza dla studentów? Co nowego ma 
do zaproponowania Collegium 
Chemicum?

Właśnie przeczytałem w gazecie 
wypowiedź jednego z moich kolegów 
na ten temat. Stwierdził on, że ten bu-
dynek mógłby gościć nawet operę. 
Zgadzam się. Jeżeli popracujemy nad 
akustyką, moglibyśmy wprowadzić tu-
taj choćby orkiestrę symfoniczną.

 Pięknie to Pan powiedział. 
Ale pytam bardziej o to, co studen-
ci zyskają, przenosząc się do nowe-
go budynku.

To teraz już poważnie. Wydział zaj-
mował budynek przy ulicy Grunwaldz-
kiej, wznoszony w latach 1921–1929 
i otwarty z okazji Powszechnej Wysta-
wy Krajowej. Mieścił on wydziały przy-
rodnicze i medyczne ówczesnego Uni-
wersytetu Poznańskiego. Dzisiaj są to 
osobne uczelnie, jak na przykład Uni-
wersytet Medyczny. Na początku było 
wystarczająco dużo miejsca i całkiem 
dobre warunki, ale później, po kilku-
dziesięciu latach, zaczęło być coraz 
trudniej. Kiedy w połowie lat 90. Colle-
gium Chemicum opuścił Wydział Fizyki 
UAM, przejęliśmy po nim pomieszcze-
nia, które potem wyremontowaliśmy, 
i dzięki temu mieliśmy trochę więcej 
miejsca. Nie było to jednak do końca 
dobre rozwiązanie, ponieważ fizycy 
znaleźli się daleko, na Morasku, a to 
utrudniło współpracę między naszymi 
wydziałami. Teraz znów jesteśmy bli-
sko siebie i to jest duży plus. Poza tym 
nie ma w Polsce lepszych warunków 
do studiowania chemii niż u nas. Może 
zabrzmi to nieskromnie, ale naprawdę 

mamy świetny budynek, budowany we-
dług standardów XXI, a nawet XXII wieku.

 Czy z  przeprowadzką wiązał 
się zakup nowej aparatury?

Choć mamy dużo dobrego sprzętu, to 
ciągle potrzebujemy nowego. Staramy się 
więc o doposażenie przy okazji składania 
wniosków o  środki na restrukturyzację 
wydziału. 

 Jesteście Państwo jednym 
z lepszych, o ile nie najlepszym wydzia-
łem chemii w Polsce...

Mamy znakomitą kadrę, chociaż poko-
lenie profesorów starszych, moich nauczy-
cieli, przeszło już na emeryturę. Z powodu 
kryzysu gospodarczego rozwój kadry nie 
był tak intensywny. Obecnie natomiast 
mamy ogromny napływ nowych, młodych 
pracowników po habilitacji. Potrzeba jesz-
cze kilku lat, pięciu, może ośmiu, abyśmy 
wkroczyli w złoty wiek profesury. W Col-
legium Chemicum działa siedemdziesię-
cioro samodzielnych pracowników nauko-
wych. Jeśli chodzi o kadrę, jesteśmy chyba 
największym wydziałem chemii w Polsce.

 Czy mają Państwo ja-
kiś powód, aby się niepokoić niżem 
demograficznym?

Na razie liczba kandydatów na nasze 
studia nie obniża się znacząco – i wiem, 
dlaczego. Przez ostatnie dziesięć – pięt-
naście lat systematycznie pracowaliśmy 
bowiem nad dwoma sprawami. Pierwszą 
z nich jest jakość kształcenia. Nasi studenci 
otrzymują dobre wykształcenie. Praktycz-
nie każdy, kto chce wyjechać za granicę 
w ramach edukacyjnych projektów euro-
pejskich  – robi to. Po drugie, wyrobiliśmy 
sobie opinię placówki, która bardzo do-
brze uczy chemii. Poza tym od kilkunastu 
lat uatrakcyjniamy ofertę studiów, zapew-
niamy to, czego akurat potrzebuje rynek.

Uważam, że student, który wybiera 
się na uniwersytet, powinien zaliczać pod-
stawowe kursy z interesującego go zakre-
su przez pierwszy rok czy nawet dwa lata, 
a dopiero potem decydować, w jakim kie-
runku się specjalizować. Tak jest na przy-
kład w  Stanach, gdzie spędziłem część 
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życia, pracując i wykładając na uniwersy-
tecie. U nas kandydat na studenta musi 
decydować już na początku drogi. Dobrze 
byłoby, gdyby student, po zdobyciu pod-
stawowej wiedzy, różnorodnie widział swo-
ją przyszłość: jako chemik biologiczny, in-
formatyczny czy kosmetyczny. Te wszystkie 
specjalności są na naszym wydziale.

 Powiedział Pan kiedyś, że je-
steście najlepszym wydziałem chemii 
między Moskwą a Berlinem...

Przy redagowaniu tamtego wywiadu 
ocenzurowano moją wypowiedź. Miało 
być miedzy Władywostokiem a Portuga-
lią. [śmiech]

 To szmat drogi. A  gdzie ten 
Władywostok zahacza o Poznań?

Ale na drodze z Lizbony do Władywo-
stoku są naprawdę świetne ośrodki akade-
mickie. To nie tylko Moskwa, lecz także No-
wosybirsk, Rostów czy Sankt Petersburg. 
A  z  drugiej strony, jadąc na zachód, też 
mamy mnóstwo bardzo ważnych placó-
wek chemicznych i nie tylko.

 To jest chyba taki mój niewielki monu-
mentalizm. Dobrze wykształcone ego to 
nie jest zły materiał na sprzedaż. Chcemy 
być najlepsi, najważniejsi.

 Był Pan dziekanem przez 
dwie kadencje, w  latach 1996–2002. 
Dlaczego kandydował Pan ponownie?

Miałem kolejne pomysły, które chciałem 
wcielić w życie. Jednym z nich jest integra-
cja środowiska. Przez te ostatnie lata, kiedy 
nie byłem dziekanem, działałem w różnych 

agendach naukowych w Polsce i w Europie 
właśnie na rzecz konsolidacji. Jest jeszcze 
parę innych spraw, które chciałbym zrobić, 
i mam nadzieję, że mi się to uda.

 Pod koniec października od-
będzie się międzynarodowa konferen-
cja „Tlen pierwiastkiem życia”.

Zaprosiliśmy na nią osobistości eks-
traklasy światowej, między innymi profe-
sor Marię Siemionow i profesora Tadeusza 
Malińskiego, których najwyższej rangi 
osiągnięcia naukowe wytyczają kierunki 
badań i zmieniają oblicze współczesnej 
nauki i medycyny, a Polsce przynoszą za-
szczyt. To w tym roku. Prócz tego muszę 
się pochwalić, że wspólnie z profesorem 
Wojciechem Markiewiczem z  Instytutu 
Chemii Bioorganicznej PAN przygotowu-
jemy się do organizacji w 2014 roku mię-
dzynarodowej konferencji naukowej „XXI 
International Roundtable of Nucleosides, 
Nucleotides and Nucleic Acids”. Ta impre-
za odbywa się co dwa lata, Polsce po raz 
pierwszy powierzono rolę gospodarza. 
Oczekujemy około sześciuset uczestników. 
Dyskusja będzie dotyczyć tytułowych nu-
kleozydów i ich związków z biologią, me-
dycyną i farmakologią. To wydarzenie na 
pewno zapisze się w polskim kalendarzu 
naukowym.

 Jest Pan nastawiony na kon-
takt ze światem...

Jest takie piękne angielski słowo „re-
cognized”, to znaczy „jesteśmy zauważe-
ni” – jako partnerzy, ludzie kompetentni, 
przygotowani fachowo i intelektualnie, na 
pewno nie gorsi od innych. W kształceniu 
innych także jesteśmy bardzo dobrzy.

 A  mógłby Pan wymienić naj-
ważniejsze działania polskich chemi-
ków, które warto pokazać światu?

Jesteśmy jednym z  nielicznych wy-
działów chemii w Polsce, na którym pra-
cują dwaj laureaci Nagrody Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej: profesor Mariusz Ja-
skólski, uhonorowany za badania przyczy-
niające się do zrozumienia mechanizmu 
niektórych schorzeń mózgu człowieka, 
i profesor Bogdan Marciniec, wyróżniony 
za odkrycie nowych reakcji i katalizatorów 
procesów prowadzących do wytwarzania 

materiałów krzemoorganicznych o znacze-
niu przemysłowym.

 Pańskie zainteresowania to 
także historia i muzyka. Czy uważa Pan, 
że humanistyka będzie w  przyszłości 
wypierana przez nauki ścisłe?

To prowokacyjne pytanie. Uważam za 
Terencjuszem, że nic co ludzkie nie jest 
mi obce. Jestem daleki od rozgraniczania 
i mówienia, że jeśli ktoś jest chemikiem, to 
nie może być humanistą. Wręcz przeciwnie. 
Warto przypomnieć Aleksandra Borodina, 
który prowadził badania naukowe z chemii, 
publikowane w czasopiśmie chemicznym, 
choć tak naprawdę z zawodu był lekarzem. 
A przy okazji to znakomity kompozytor, au-
tor opery „Kniaź Igor”, z cudownymi tańca-
mi połowieckimi.

 Jakie ma Pan plany na najbliż-
szą przyszłość?

Od ponad dziesięciu lat jestem pro-
fesorem zwyczajnym. Jedynym, co mnie 
może spotkać, jest przejście za około dzie-
sięć lat na emeryturę. Żegnając odchodzą-
cych na emeryturę profesorów, zawsze 
gratulowałem im awansu na profesora 
emerytowanego. To wywoływało uśmiech 
na ich twarzach, rozluźniało trochę atmos-
ferę i suszyło łzy. Sytuacja w polskiej na-
uce jest taka – można oczekiwać laurów 
i  medali, można czekać, aż zostanie się 
dostrzeżonym przez środowisko, ale już 
po uzyskaniu tytułu profesora zwyczajne-
go następnym etapem jest tylko profesor 
emerytowany. To też piękne.

 Syn i córka poszli Pańską dro-
gą. Mają Państwo może jakieś wspólne 
pomysły badawcze?

Dzieci są chemikami i nawet jeśli ba-
damy to samo, to jednak w zupełnie in-
nym kontekście. Syn pracuje w  dużej 
firmie i zajmuje się badaniami nad kom-
pozycją leków. Córka po doktoracie i sta-
żu podoktorskim w Niemczech wróciła do 
kraju i prowadzi własną tematykę badaw-
czą. Wspólny temat do rozmowy zawsze 
się znajdzie, ale badań raczej razem pro-
wadzić nie będziemy. 

fot. Maciej Męczyński  
– Życie Uniwersyteckie



Z profesorem Tomaszem Łodygowskim, rektorem Politechniki Po-
znańskiej, rozmawia Mariola Zdancewicz

 Ma Pan za sobą 
dwie kadencje jako pro-
rektor, a w tym roku objął 
Pan stanowisko rektora 
Politechniki Poznańskiej. 
Z jakimi planami?

Uważam, że zarządzanie 
uczelnią oraz podjęte wcze-

śniej działania powinny mieć swoją kon-
tynuację. W przeciwieństwie do polityki, 
gdzie każda nowa ekipa ma zupełnie inne 
pomysły, na Politechnice mamy bardzo 
komfortową sytuację – nasze plany są na-
kreślone na wiele lat i każdy kolejny rektor 
stara się je wypełniać. Jest to jedyny spo-
sób, żeby po latach osiągać założone cele. 
Notabene uważam, że w wielu sprawach 
społecznych powinna obowiązywać taka 
zasada. Jeśli tworzy się strategie określają-
ce charakter edukacji w Polsce, to powin-
no się je realizować, niezależnie od tego, 
kto akurat rządzi. Wiele jest takich dzie-
dzin, które wymagają konsekwencji przez 
wiele lat.

 Jest Pan wśród tych rekto-
rów, którzy alarmują, że grozi nam za-
paść cywilizacyjna. Coraz mniej mło-
dzieży podejmuje studia na uczelniach 
technicznych. Jaka jest tego przyczyna? 
Dlaczego tyle osób po studiach nie ma 
pracy?

Może tak mocno bym tego nie ujął. 
Można wprawdzie mówić o pewnej zapa-
ści, ale może nie aż o cywilizacyjnej. Kilka-
naście lat temu w Polsce po studiach lu-
dzie dostawali skierowanie do pracy. Co 
prawda nie było bezrobotnych, ale takie 
skierowanie było listem, który zabijał ini-
cjatywę. Mało kto poszukiwał pracy samo-
dzielnie. Teraz wiemy, że trzeba samemu 
wybierać i studiować na takich kierunkach, 
po których ma się szansę na pracę. Z ostat-
nich statystyk wynika, że spośród absol-
wentów Politechniki Poznańskiej zaledwie 
dwa procent jest bezrobotnych. Myślę, że 
żadna szkoła nie może się pochwalić tak 
dobrym wynikiem. Przez ostatnie lata nie 
doświadczyliśmy jeszcze efektu zmniej-
szającej się populacji młodzieży. Uważam, 
że ludzie, którzy wybierają zaawansowa-
ne kierunki techniczne, takie jak elektro-
nika, mechanika, mechatronika, informa-
tyka czy robotyka, gdy kończą studia, są 
oczekiwani na rynku pracy. Żeby utrzy-
mać w ruchu istniejący potencjał gospo-
darczy, potrzeba tych właśnie technicz-
nych kompetencji. 

Wydaje się, że obecnie sytuacja wy-
gląda optymistycznie jeśli chodzi o  wy-
bór studiów na kierunkach technicznych, 
ponieważ społeczeństwo zaczyna inten-
sywniej myśleć o tym, żeby po studiach 

nie być bezrobotnym. Wiemy też, że mło-
dzież ciągle jeszcze wybiera kierunki, po 
których szanse na pracę są znikome. Być 
może wynika to z pewnego mitu, wygła-
szanego chociażby w mediach, który przez 
lata się zakrzewił i z którym trudno jest wal-
czyć. Jest nim powszechne przekonanie, że 
matematyka jest okropna, a fizyka straszna. 
To nieprawda. Nie można być rozgrzeszo-
nym ze swojej niewiedzy, nawet jeśli ktoś 
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na początku szkoły podstawowej ma trud-
ności z przysłowiową tabliczką mnożenia, 
a prawa fizyki rozumie przez pryzmat fil-
mów disneyowskich, bo wydaje mu się, że 
grawitacja działa tak jak w tamtych bajkach.

 Panie rektorze, czy uważa Pan, 
że młodzi ludzie są dobrze przygotowa-
ni do startu na studia?

Mówiąc o  stronie mentalnej, dobrze 
przygotowanym do startu byłby ten, który 
przede wszystkim rozumie, że po ukończe-
niu uczelni będzie musiał podjąć pracę. Ktoś, 
kto od początku będzie obserwował rynek 
pracy, a wybierając praktyki, z premedyta-
cją pójdzie do odpowiedniego przedsiębior-
stwa, bo tam widzi już swoje miejsce. Taka 
osoba jest gotowa mentalnie. A jeśli chodzi 
o przygotowanie merytoryczne, to na uczel-
ni technicznej podstawą są oczywiście ma-
tematyka oraz fizyka. Jeśli kandydat posiada 
choćby podstawową wiedzę i chęć pokony-
wania trudności, na pewno poradzi sobie ze 
wszystkim. Przez ostatnie lata prowadzimy 
kursy wyrównujące dla maturzystów – 45 
godzin matematyki i 30 godzin fizyki. Te za-
jęcia bardzo im pomagają.

 Jako prorektor zajmował się 
Pan słynnym już projektem „Era in-
żyniera”, który dostał dofinansowa-
nie z UE i trwa do dziś. Jego celem jest 
dostosowanie wykształcenia do po-
trzeb gospodarki i  rynku pracy. Co 
jako rektor zrobi Pan dla współpracy 
z przemysłem?

Nie do końca tak był zdefiniowany cel 
„Ery inżyniera”. Chodziło przede wszystkim 
o zwiększenie potencjału Politechniki Po-
znańskiej. W ramach projektu realizujemy 
dwadzieścia zadań. Wśród nich były pro-
jekty polegające na przykład na przygoto-
waniu kadry do prowadzenia nowych zajęć 
i kierunków. Adiunkci wyjeżdżali za grani-
cę na miesięczne i kilkumiesięczne staże. 
Zwykle kończyło się to współpracą, nieraz 
wspólnymi publikacjami, nawiązaniem no-
wych kontaktów, występowaniem razem 
o granty europejskie.

Poza tym dzięki „Erze inżyniera” mo-
gliśmy wesprzeć dwa nowe kierunki, któ-
re nie były dotąd prowadzone na taką ska-
lę. Myślę tu o mechatronice i energetyce. 
Otworzyliśmy też dwie nowe specjalności 
związane z lotnictwem: transport lotniczy 
i silniki samolotowe. Ponieważ nasza kadra 
nie miała wszystkich kompetencji zwią-
zanych z tym tematem (na przykład jeśli 
chodzi o projektowanie silników samolo-
towych), nawiązaliśmy współpracę z Woj-
skową Akademią Lotniczą, politechnika-
mi: Warszawską i Rzeszowską. Wykładowcy 
przyjeżdżali do nas w ciągu kilku ostatnich 
lat. Przy okazji mogliśmy wdrażać w tę te-
matykę naszych najmłodszych asystentów 
czy adiunktów, tak aby mogli za kilka lat 

podjąć dalej to dzieło. Właśnie w tym roku 
na inauguracji uhonorowaliśmy w sposób 
szczególny profesora Aleksandra Olejnika 
z Wojskowej Akademii Technicznej, byłego 
prorektora tej uczelni, za zasługi dla kre-
owania nowej specjalności lotniczej.

Jest to właśnie jeden z  elementów 
wyjścia naprzeciw potrzebom rynku pra-
cy. W końcu mamy w Poznaniu największe 
tradycje lotnicze, tu powstał też pierwszy 
w Polsce aeroklub. Mamy bazę lotnictwa 
taktycznego, wojskowego, kilkudziesięciu 
pilotów lata na F-16 nad miastem od czasu 
do czasu, ale na ziemi musi pracować dwa 
tysiące osób, żeby to wszystko mogło dzia-
łać. Na te dwa tysiące składają się również 
technicy. To samo dotyczy bazy lotnictwa 
transportowego, która znajduje się w Powi-
dzu. Zależy nam na tym, żeby nasi studenci 
mogli odbywać praktyki w tych miejscach, 
bo wiem, że niektórzy będą mogli tam póź-
niej znaleźć pracę.

Bardzo zależy nam na pozyskaniu no-
wych partnerów, nowych miejsc odbywania 
praktyk czy staży. Obecnie współpracujemy 
intensywnie chociażby z Volkswagenem, 
z którym organizujemy unikatowy w skali 
kraju program studiów praktycznych. Na-
zywamy to studiami dualnymi. Część zajęć 
w sposób klasyczny odbywa się na uczel-
ni, a część na terenie zakładu pracy, dys-
ponującego sprzętem i bazą laboratoryjną, 
na które nas nigdy nie będzie stać. A co 
do naszego zainteresowania gospodarką – 
powołałem w tej kadencji prorektora desy-
gnowanego wyłącznie do relacji z otocze-
niem gospodarczym.

 Czy ma Pan w planach otwar-
cie nowych kierunków?

Nie musimy wymyślać jakichś karko-
łomnych nazw, jak to się dzieje nieraz na 
innych uczelniach, żeby przyciągnąć kan-
dydatów. Jeśli nowe kierunki będą po-
trzebne, to powstaną. Potencjał kadrowy 
mamy obecnie tak duży, że możemy bez 
trudu je stworzyć. Zresztą jest on wielo-
krotnie większy niż formalnie potrzeba, 
żeby uczelnię nazwać uniwersytetem; na-
zwy jednak nie chcemy zmieniać, zostanie-
my przy politechnice.

 Panie rektorze, w  połowie 
września koordynował Pan konferencję 
poświęconą rozwojowi techniki i  tech-
nologii transportu w  lotnictwie. Doty-
czyła ona przeglądu światowych ten-
dencji związanych z produkcją statków 
powietrznych. Jakie wnioski nasuwają 
się Panu po tej konferencji?

Zgromadziliśmy wielu znamienitych 
gości. Wykłady rozpoczęły się od prelekcji 
generała Hermaszewskiego, który przycią-
gnął słuchaczy, na których bardzo nam za-
leżało. Dzięki temu wypromowaliśmy dwie 
wspomniane już specjalności lotnicze, które 

zostały zauważone i docenione przez na-
szych kolegów z kraju i zagranicy. Dzisiejsze 
konferencje to nie tylko wygłaszanie refera-
tów, ale przede wszystkim spotkanie odpo-
wiednich osób, z którymi można poruszyć 
wiele tematów w kuluarach. Bez wątpienia 
będziemy kontynuować ten cykl konferen-
cyjny we współpracy z największymi gracza-
mi na polu lotnictwa, jednostkami nauko-
wymi i przemysłem.

 Jest Pan członkiem Polskie-
go Stowarzyszenia Motoszybowco-
wego. Jak Pan ocenia projekt Poznań-
skiego Centrum Transferu Technologii 
Lotniczych?

Projekt utworzenia bazy lotniczej jest 
wspaniale usytuowany, bo bardzo blisko 
centrum Poznania, w Żernikach koło Kór-
nika. Postrzegam go jako dużą szansę dla 
miasta i targów. Wymaga on jednak zrozu-
mienia całego otoczenia, również bizneso-
wego. Mamy tereny targowe nieprzygoto-
wane do organizowania tam jakichkolwiek 
ekspozycjach lotniczych. Rozwój lotnictwa 
jest bardzo ważny, ponieważ to właśnie 
ta dziedzina jest motorem rozwoju myśli 
technicznej i przemysłu. Fascynujemy się 
dzisiaj GPS-ami w samochodach. W lotnic-
twie takie urządzenia były znane już wie-
le lat temu, nie wspominając o innych no-
winkach. Lotnictwo i cały przemysł wokół 
niego zawsze poprzedzały codzienne roz-
wiązania techniczne. To zdecydowanie in-
nowacyjna dziedzina. Pozostaje jeszcze 
jeden ważny aspekt tego projektu, za któ-
rym kryje się potężny magnes przyciągania 
uzdolnionej młodzieży. 

 Był Pan na targach ILA w Ber-
linie, otwierał je Pan razem z premierem 
Pawlakiem. Jak Pan ocenia tę imprezę?

Uważam, że było to ważne wydarze-
nie, bo pomogło nam się pokazać na ze-
wnątrz. Eksponowaliśmy również wyniki 
prac zespołów z Politechniki Poznańskiej. 
Mobilne Centrum Dowodzenia, które nasi 
koledzy tworzyli przez ostatnie lata w oko-
ło czterdziestoosobowym interdyscyplinar-
nym zespole – to naprawdę budzi podziw 
i szacunek wielu osób. Myślę, że uda nam 
się w końcu zacząć komercjalizować wyniki. 
W tym przypadku na przeszkodzie stanęły 
przepisy funduszów, z których częściowo 
te projekty zostały zrealizowane. Uniemoż-
liwiają one czerpanie zysków z propono-
wanych rozwiązań przez pewien czas.

 Bardzo ładnym poznańskim akcentem 
był fakt, że wśród lotników popisujących 
się na niebie swoimi umiejętnościami akro-
batycznymi była dziewczyna z Politechniki, 
która latała razem z doświadczonymi akro-
batami lotniczymi: Wojciechem Krupą i Pio-
trem Haberlandem, a także z wielokrotnym 
mistrzem świata Jerzym Makulą. 

fot. archiwum Politechniki Poznańskiej
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Rozmawiamy z burmistrzem gminy Kór-
nik Jerzym Lechnerowskim 

 W  najnowszym Rankingu Sa-
morządów „Rzeczpospolitej” Kórnik za-
jął pierwsze miejsce wśród gmin wiej-
sko-miejskich w  Wielkopolsce. W  skali 
ogólnopolskiej uplasował się na dzie-
wiątej pozycji. Wysoko sklasyfikowani 
zostaliście Państwo także w  rankingu 
innowacyjności. Gratulujemy sukcesu...

Jestem zadowolony, że ciągle uda-
je nam się utrzymywać wysoko w rankin-
gu „Rzeczpospolitej”, który obiektywnie 
ocenia sytuację finansową, aktywność in-
westycyjną i wiele innych aspektów dzia-
łania samorządu. Nasza wysoka pozycja 
każdego roku świadczy o podejmowaniu 
dobrych decyzji i wykorzystywaniu poten-
cjału gminy. Sukces w  rankingu innowa-
cyjności również wskazuje, że podążamy 
w dobrym kierunku. 

 Inwestorzy decydujący 
się na ulokowanie tutaj nowych in-
westycji mogą liczyć na młodych 

i wykształconych ludzi, atrakcyjne tere-
ny budowlane oraz infrastrukturę.

Oczywiście, choć Kórnik atutów ma 
jeszcze więcej. Położenie blisko Poznania, 
na przecięciu ważnych arterii drogowych 
i  kolejowych, inwestycje w  infrastruktu-
rę i uzbrajanie terenów inwestycyjnych – 
to wszystko zachęciło przedsiębiorców. 
A dzięki ich obecności mamy więcej pie-
niędzy i stać nas na kolejne działania. 

 Często słyszy się o  zamyka-
niu szkół w  Polsce, w  Pana gminie na-
tomiast tworzy się nowe, a te już istnie-
jące są rozbudowywane. Czy wynika to 
ze zwiększania liczby mieszkańców? 
Wkrótce projekt na dużą skalę: w  jed-
nym miejscu ma powstać żłobek, przed-
szkole, szkoła podstawowa i  gimna-
zjum. To duże wyzwanie.

Sprowadza się do nas coraz więcej 
osób, ponieważ Kórnik jest atrakcyjnym 
miejscem dla budownictwa mieszkanio-
wego. Szczególnie dotyczy to północno-

-zachodniej części gminy, niegdyś słabo za-
ludnionej, a dziś pełnej domów, w których 

osiedlili się nowi mieszkańcy. W  ciągu 
ostatnich kilkunastu lat ich liczba wzrosła 
z 13 do 21 tysięcy. Osiedla się u nas wiele 
młodych rodzin, co powoduje konieczność 
inwestowania w oświatę. Obecnie dzieci 
z nowych osiedli muszą dojeżdżać do szko-
ły ponad 15 kilometrów. Dla nich jest to 
strata czasu, a dla nas – koszty. Nowy kom-
pleks oświatowy powstanie na podstawie 
koncepcji, którą wyłoniliśmy w konkursie 
spośród 22 projektów. Trwają ostatnie for-
malności związane z pozyskaniem terenu 
od Agencji Nieruchomości Rolnych, rozpo-
częto już prace projektowe. Inwestycja za-
pisana jest w wieloletnim planie finanso-
wym na lata 2013–2015 i jesteśmy gotowi 
na jej realizację. Już teraz jednak rozbudo-
wujemy także istniejące szkoły. We wrześ-
niu oddaliśmy do użytku nowe skrzydło 
budynku szkolnego w Kórniku. Rozbudo-
wana i zmodernizowana do października 
zostanie także szkoła w Bninie.

 Czy nowi kórniczanie to lu-
dzie, który uciekają z  dużych miast, 
głównie z Poznania?

Winniśmy 
jej więcej...
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Osiedlają się u  nas oczywiście daw-
ni mieszkańcy Poznania, ale także oso-
by z innych okolic oraz kolejne pokolenie 
rdzennych mieszkańców. Wyzwaniem jest 
więc nie tylko zabezpieczenie infrastruk-
tury nowych osiedli, lecz także integracja 
mieszkańców.

 Przed nami nowe środki 
z  Unii. Jednak ciągłe zmiany legislacyj-
ne bardzo utrudniają ich wykorzysty-
wanie przez samorządy. Co najmniej 
osiem miliardów złotych rocznie tracą 
polskie gminy z powodu nieprzemyśla-
nych zmian ustawowych. Czy rzeczywi-
ście odbije się to na liczbie dróg, inwe-
stycjach i miejscach pracy?

Dwadzieścia lat temu, po reformie sa-
morządowej, okazało się, że właśnie na 
poziomie lokalnym najsprawniej gospo-
darujemy i  najskuteczniej inwestujemy. 
Z biegiem lat władze centralne obarczają 
coraz większą odpowiedzialnością samo-
rządy, często jednak za nowymi zadania-
mi nie idą środki finansowe. Ogranicza to 
skuteczność lokalnych działań, a dla wie-
lu biedniejszych gmin stanowi poważny 
problem. Choć Kórnik to gmina z wysokim 
budżetem, także jest zmuszony ograniczać 
i przesuwać w czasie inwestycje, tylko dla-
tego, że musimy ze środków, które sami 
wypracowaliśmy, finansować działania na-
rzucone nam dodatkowo z góry. Powsta-
ła ostatnio obywatelska inicjatywa usta-
wodawcza pod hasłem „Stawka większa 
niż 8 miliardów”, którą gorąco popieramy. 
Zbierane są podpisy pod projektem ustawy. 
Dzięki proponowanym zmianom być może 
uda się zoptymalizować dystrybucję zadań 
i środków dla samorządów. 

 Poparł Pan projekt „Gmina 
Kórnik wylęgarnią pomysłów” z Zamoy-
skim w tle…

Oczywiście, poparłem. W naszej okoli-
cy działa wiele stowarzyszeń, grup i osób 
aktywnych. Są one wspierane przez firmy 
i  instytucje. Chcemy pokazać potencjał 
tych działań. Akcja „Gmina Kórnik wylę-
garnią pomysłów” ma pomóc w promocji 
dobrych działań oraz być bodźcem do ak-
tywności społecznej. Coroczny festyn bę-
dzie okazją do podsumowania działań, 
podziękowania sponsorom i  integracji 
środowiska ludzi aktywnych. Impreza to 
także lokalny katalog „who is who”, dzięki 
któremu mieszkańcy poznają na przykład 
przedstawicieli instytucji Polskiej Akade-
mii Nauk czy działających na polu bizne-
su. Zainaugurujemy także działanie Wiel-
kiej Księgi Inicjatyw Kórnickich; wykonana 
przez introligatorów z Biblioteki Kórnickiej 
PAN, oprawiona w skórę książka stanie się 
zbiorem najlepszych pomysłów. Wszystko 
zaplanowane jest, jak na Kórnik przysta-
ło, „z jajami”, zarówno dosłownie – będzie 

jajecznica z 2012 jaj, jak i w przenośni – na 
scenie będą nas bawić lokalni artyści i ofi-
cjele. W tym roku naszą pozytywną spo-
łeczną aktywnością czcimy 110. rocznicę 
procesu o Morskie Oko, wygranego przez 
Władysława Zamoyskiego. 

 W  89. rocznicę urodzin Wi-
sławy Szymborskiej odsłonili Państwo 
tablicę upamiętniającą poetkę, przy-
pomnijmy – kórniczankę. Sama artyst-
ka powtarzała, że tego typu zabiegi są 
wysoce niestosowne, ale jedynie za jej 
życia...

Pani Wisława była osobą niezwykle 
skromną. Tym bardziej po zaszczytach 
związanych z  Nagrodą Nobla, które spa-
dły na nią po – jak sama mówiła – trage-
dii sztokholmskiej, stroniła od splendo-
rów i nagród. Zawsze o niej pamiętaliśmy. 
Miałem okazję korespondować z  panią 
Szymborską, a nawet przyjęła ona naszą 
delegację w swoim domu w Krakowie. Rze-
czywiście, gdy krytykowała na łamach pra-
sy pomysły nadawania jej imienia szkołom 
czy ulicom, gdy dyplomatycznie dzięko-
wała za honorowe obywatelstwa, zwykle 
dodawała, że nie godzi się na takie wyróż-
nienia za życia. Jej sekretarz, obecny pre-
zes fundacji jej imienia, pan Michał Rusi-
nek, podkreślił to w  liście skierowanym 
do uczestników kórnickich obchodów 89. 
rocznicy urodzin poetki. Jestem pewien, 
że winniśmy jej więcej niż tylko tablicę na 
domu, w którym się urodziła. Imię Wisławy 
Szymborskiej nadaliśmy więc także prome-
nadzie, której pierwsza część powstała nad 
Jeziorem Kórnickim.

 Pod koniec sierpnia został 
zainaugurowany Kórnicki Pierścień 

Rowerowy. Trasa liczy ponad 60 kilo-
metrów, prowadzi przez najciekawsze 
i  najbardziej urokliwe miejsca w  gmi-
nie. Możemy poczuć się jak pochodzą-
cy z tych okolic Zenon Jaskuła, trzeci ko-
larz Tour de France w 1993 roku.

Rzeczywiście pan Zenon, gdy miesz-
kał w rodzinnym domu, często trenował na 
okolicznych drogach. Kórnicki Pierścień Ro-
werowy jest jednak przeznaczony głównie 
dla turystów, a nie wyczynowców. Na trasie 
znajdują się ciekawe miejsca i malownicze 
widoki. Można wybrać się na rodzinną wy-
prawę lub przejażdżkę z przyjaciółmi. Wra-
cając jednak do wyczynowców – oczywiście 
i dla nich Kórnik ma dobry klimat. Możemy 
się poszczycić nie tylko Zenonem Jaskułą, 
lecz także prężnym klubem UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Jego zawodniczka Katarzy-
na Pawłowska została w tym roku mistrzynią 
świata na torze. Reprezentowała też Polskę 
w kolarskim wyścigu szosowym na Igrzy-
skach Olimpijskich w Londynie, zajmując 
bardzo dobre, 11. miejsce.  

fot. UMiG Kórnik
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W parku znajdują się urządzenia imitujące prawdziwy ruch uliczny, 
modele architektoniczne rzeczywistych miejsc oraz specjalne przyrządy 
dydaktyczne (zabawki dźwiękowe, równoważnie, huśtawki, tory prze-
szkód itp.). Przygotowanie do życia w świecie ludzi widzących będzie 
polegało na symulacji różnych zdarzeń i sytuacji. Dzieci nauczą się m.in. 
pokonywania krawężników i poruszania się po różnych nawierzchniach. 
Dodatkowo na terenie parku powstał tzw. ogród sensorycznych doznań, 
czyli miejsce oddziałujące na wszystkie zmysły. Będzie on stymulował 
rozwój osób niewidomych, a także pełnił funkcję integracyjną – mają 
się tam odbywać zajęcia dla widzących uczniów. 

Radości z powstania obiektu nie kryje Jan Grabkowski, starosta po-
znański: – Dzięki korzystaniu z parkowych obiektów nasi podopieczni 
nie tylko przygotują się do swobodnego i bezpiecznego poruszania się 
w przestrzeni, ale też będą mogli nabyć umiejętności zarezerwowane 
dotąd dla ich widzących rówieśników, na przykład nauczyć się jeździć 
na rowerze czy na rolkach. 

PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ  
JUŻ OTWARTY

Pierwszy w Polsce i jedyny w Europie Park Orientacji Przestrzennej 
powstał przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach. Na terenie placówki prowadzonej przez 
Powiat Poznański osoby niewidome i niedowidzące będą się uczyły 
samodzielnego poruszania się w przestrzeni



Powstanie parku to efekt współpracy pedagogów z ośrodka 
z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Budowa 
obiektu kosztowała około 6 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzi 
z budżetu Powiatu Poznańskiego, druga część – ze środków unij-
nych. Zewnętrzne wsparcie uzyskano z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. 

Otwarcie parku odbyło się 3 września. Wziął w nim udział prof. 
Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, któ-
ry objął honorowy patronat nad uroczystością. – Z dumą mogę 
powiedzieć, że profesor Buzek jest wielkim przyjacielem naszego 
ośrodka – mówi starosta Grabkowski. Trzy lata temu profesor go-
ścił w Owińskach podczas konferencji poświęconej innowacjom 
w edukacji osób z dysfunkcją wzroku. Od początku wspierał także 
ideę budowy Parku Orientacji Przestrzennej.

Eksplorowanie parku to kolejny etap innowacyjnej metody 
edukacji przestrzennej wypracowanej w ośrodku w Owińskach. 
Nowatorskie podejście do nauki orientacji w przestrzeni zakłada, 
że niewidome dzieci oswoją się z dużym miastem bez wychodze-
nia poza teren placówki. Jest to możliwe m.in. dzięki zebraniu po-
nad tysiąca dźwięków, które można usłyszeć w mieście, i utrwa-
leniu ich w postaci tzw. biblioteki dźwięków. Znalazły się tam na 
przykład odgłosy ruchu ulicznego, słyszane na rondach, skrzyżo-
waniach, przystankach tramwajowych czy przejściach dla pieszych, 
a także dźwięki z okolic dworców, lotnisk i urzędów. Tworzenie 
tego nietypowego zbioru skonsultowano z osobami niewidomymi, 
co pozwoliło wychwycić niuanse niewyczuwalne dla ludzi widzą-
cych. Okazuje się bowiem, że dźwięki brzmią inaczej w zależności 
od pogody, pory roku i dnia. I tak dzieci mogą usłyszeć na przykład 
odgłos autobusu jadącego po błocie pośniegowym czy dźwięk, 
jaki emituje tramwaj podjeżdżający na konkretny przystanek od-
powiednio w słońcu i podczas deszczu. Odsłuchiwanie zebranych 
nagrań odbywa się w tzw. laboratorium tyfloakustycznym, czyli 
nowocześnie wyposażonej wygłuszonej sali. 

– Biblioteka dźwięku to pierwsze w Polsce narzędzie do nauki 
orientacji w terenie, które tak kompleksowo wykorzystuje sygnały 
akustyczne – mówi starosta Grabkowski. Stworzenie zbioru dźwię-
ków było możliwe dzięki specjalnemu grantowi z Unii Europejskiej, 
który zdobyli wspólnie naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza i Politechniki Poznańskiej. 

Nagrania zebrane w Owińskach posłużyły do stworzenia aku-
stycznej mapy Poznania. Jeśli dźwiękowa mapa dla niewidomych 
sprawdzi się w stolicy Wielkopolski, ten pomysł będzie można wy-
korzystać do oznakowania także innych miast Polsce.

Od grudnia ubiegłego roku w Owińskach funkcjonuje również 
stała wystawa tyflologiczna z unikatowymi przedmiotami związa-
nymi z kulturą osób niepełnosprawnych. Zgromadzony w Owiń-
skach zbiór map, matryc i grafik dotykowych to jedna z najwięk-
szych kolekcji tyflograficznych na świecie. Przed udostępnieniem 
zwiedzającym wszystkie eksponaty zostały poddane gruntownej 
renowacji  i konserwacji. Projekt uzyskał dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach WRPO 
na lata 2007–2013. Budowę infrastruktury muzeum sfinansował 
w całości Powiat Poznański.

– Zależy nam na rozwoju nowych technologii wspierających 
edukację osób niewidomych – tłumaczy starosta Grabkowski. – 
Nie jesteśmy w stanie finansować wszystkich projektów z wła-
snych środków, dlatego chętnie korzystamy z funduszy unijnych. 
Dzięki zewnętrznemu wsparciu możemy skutecznie walczyć z wy-
kluczeniem osób niewidomych oraz znacząco podnieść jakość ich 
życia – dodaje.



        Nominację na stanowisko 
dyrektora IOR-PIB wręcza prof. 
Danucie Sosnowskiej Stanisław 
Kalemba, minister rolnictwa i rozwoju 
wsi
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Z  prof. dr hab. Danutą Sosnowską, dy-
rektorem Instytutu Ochrony Roślin – 
Państwowego Instytutu Badawczego 
w Poznaniu, rozmawia Merkuriusz

 Gratulujemy objęcia stanowi-
ska dyrektora Instytutu. Jak Pani widzi 
rolę tej placówki w  kraju, Europie i  na 
świecie?

To dla mnie ogromny zaszczyt, że przez 
najbliższe cztery lata będę mogła kierować 
tym ośrodkiem o ponad sześćdziesięcio-
letnim dorobku. Jest to ważna jednostka, 
który odgrywa i będzie odgrywała ogrom-
ną rolę w  Polsce, gdyż tworzy naukowe 
i praktyczne podstawy wdrażania w pol-
skim rolnictwie integrowanych programów 
ochrony roślin. Umożliwiają one produkcję 
bezpiecznej żywności, pomagają chronić 
środowisko i zwierzęta gospodarskie, ogra-
niczają straty w plonach roślin uprawnych, 
zabezpieczają bioróżnorodność, a  także 
pełnią inne funkcje. Prowadzone tu bada-
nia uwzględniają światowe tendencje i wy-
mogi wynikające z integracji Polski z Unią 
Europejską. Dzięki temu cieszymy się coraz 
lepszą renomą poza granicami kraju. 

 W  ubiegłym roku Rada Mi-
nistrów ustanowiła program ochrony 
roślin uprawnych z  uwzględnieniem 
bezpieczeństwa żywności oraz strat 
w plonach; opracowało go Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt ten do-
stosowuje nasze prawo do norm Unii 
Europejskiej. Prosimy o  przybliżenie 
jego założeń.

Już od 2006 roku prowadzimy progra-
my wieloletnie ustanowione uchwałą Rady 
Ministrów. Obecnie kontynuujemy reali-
zację projektu, o który Pani pyta, a które-
go głównymi odbiorcami są Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 
jednostki wspierające ochronę upraw oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności. 
Wykonujemy też analizy na rzecz urzędo-
wej kontroli poziomu pozostałości środ-
ków ochrony roślin w płodach rolnych oraz 
kontroli jakości środków ochrony. Analizu-
jemy także wyniki badania statystycznego 
dotyczącego sprzedaży i zużycia środków 
ochrony roślin na terytorium Polski, moni-
torujemy terytorium kraju pod kątem wy-
stępowania organizmów stanowiących 
szczególne zagrożenia oraz opracowujemy 
sposoby ich ograniczania. Podnosimy po-
nadto poziom wiedzy producentów i do-
radców rolnych oraz inspektorów ochrony 
roślin i nasiennictwa poprzez organizowa-
nie szkoleń i konferencji.

Program ten pozwala wypełnić zobo-
wiązania Polski wynikające z  przepisów 
prawa Unii, a w szczególności dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 

roku ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania na rzecz zrównoważonego stoso-
wania pestycydów.

 W ramach programu wielolet-
niego rolnikom zostaną udostępnione 
metodyki integrowanej ochrony pod-
stawowych roślin rolniczych, tj. zbóż, 
kukurydzy itd. Co to oznacza?

Dużo się mówi o integrowanej ochro-
nie roślin – czyli o  takim systemie zarzą-
dzania, którego celem jest między innymi 
zahamowanie rozwoju agrofagów (szkod-
ników, chwastów lub rozmaitych patoge-
nów) oraz utrzymanie stosowania środków 
ochrony roślin i innych form interwencji na 
ekonomicznie i  ekologicznie uzasadnio-
nym poziomie, a także zmniejszenie lub 
zminimalizowanie zagrożenia wynikające-
go ze stosowania pestycydów dla zdrowia 
ludzi, zwierząt i środowiska.

Wspomniałam o  dyrektywie unijnej. 
Zgodnie z jej postanowieniami od 1 stycz-
nia 2014 roku zasady integrowanej ochro-
ny roślin powinny być stosowane przez 
wszystkich profesjonalnych użytkowników 
środków ochrony. Stoi przed nami ogromne 
zadanie na najbliższe lata. Już od początku 

Stawiam na 
autorytety 
i młodych 
pracowników
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istnienia opracowujemy takie programy, 
muszą one być jednak teraz zaktualizowane, 
a czasem opracowywane od nowa w związ-
ku ze zwiększaniem się powierzchni upraw 
oraz pojawianiem się nowych agrofagów 
i  technologii uprawy czy zmianą klimatu. 
Również w ramach tego programu w naj-
bliższych latach przedstawimy sposoby in-
tegrowanej ochrony wielu podstawowych 
upraw rolniczych, na przykład buraka cukro-
wego, słonecznika czy ziemniaka. Materiały 
na ten temat będą dostępne na stronie in-
ternetowej ministerstwa oraz naszej. Pomo-
gą polskim producentom rolnym wprowa-
dzać zasady tej ochrony.

 Międzynarodowy obrót mate-
riałami roślinnymi, a także obserwowa-
ne zmiany klimatyczne stwarzają ryzy-
ko rozprzestrzeniania się organizmów 
szkodliwych dla roślin, w tym szczegól-
nie groźnych tzw. organizmów kwaran-
tannowych. Czym są te drugie?

To na przykład owady czy mikroorga-
nizmy, które podlegają urzędowemu obo-
wiązkowi zwalczania. Jest nim zachodnia 
kukurydziana stonka korzeniowa, bardzo 
groźny szkodnik pochodzący z  Ameryki 
Północnej, zawleczony do Europy w 1992 
roku. W  Polsce została odkryta w  2005 
roku przez pracownika Terenowej Stacji 
Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie. In-
stytut prowadzi badania w tym zakresie 
w  Centrum Badań Organizmów Kwaran-
tannowych, Inwazyjnych i  Genetycznie 
Zmodyfikowanych w Poznaniu. Jest to no-
woczesna i  unikatowa w  skali kraju jed-
nostka spełniająca najwyższe standardy 
bezpieczeństwa fitosanitarnego o trzecim 
stopniu hermetyczności. 

 Od 2007 roku Pani Instytut 
uczestniczy w  Programie Współpracy 
Transgranicznej Południowy Bałtyk...

Jesteśmy koordynatorem tego projek-
tu w Polsce. Jego celem jest adaptacja duń-
skiej wersji systemu wspomagania decyzji 
w zwalczaniu chwastów w polskiej i nie-
mieckiej części Morza Bałtyckiego. Syste-
my takie są jednym z bardziej istotnych 
elementów integrowanej ochrony roślin, 
ponieważ wspierają decyzje o wykonaniu 
zabiegu ochrony roślin i określają optymal-
ne terminy zastosowania środków ochro-
ny roślin.

 W  jakie inne projekty jeste-
ście obecnie zaangażowani?

Uczestniczymy wraz z innymi krajami 
Unii w wielu programach międzynarodo-
wych, na przykład w projekcie „Innowacyj-
ne strategie zastąpienia miedzi w  nisko-
nakładowych i ekologicznych systemach 
produkcji rolniczej”. 

Ponadto rocznie pracownicy Instytutu 
angażują się w ponad trzydzieści grantów 
finansowanych przez Narodowe Centrum 

Nauki i w projekty z innowacyjnej gospo-
darki, za które płaci Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Dzięki udziale w takich 
przedsięwzięciach utworzyliśmy Klinikę 
Chorób Roślin, która stosując nowoczesną 
diagnostykę, może precyzyjnie określić 
agrofagi wywołujące wiele chorób roślin 
uprawnych.

 Czy pokusi się Pani o określe-
nie potencjału naukowego w Instytucie?

To grupa 313 osób. Są wśród nich za-
równo profesorowie, jak i młodzi pracow-
nicy naukowi, mający doświadczenie i bę-
dący autorytetami w dziedzinie ochrony 
roślin. Posiadamy dziewięć zakładów na-
ukowych, a  pod Poznaniem, w  Winnej 
Górze funkcjonuje Rolniczy Zakład Do-
świadczalny. Ponadto Instytut prowadzi 
działalność na terenie całej Polski, w czte-
rech terenowych stacjach doświadczal-
nych: w Rzeszowie, Białymstoku, Trzebnicy 
i Toruniu oraz w oddziale w Sośnicowicach. 

Mamy nowoczesną bazę doświadczal-
ną, częściowo z akredytacją Polskiego Cen-
trum Akredytacji. Posiadamy też unikatową 
bazę danych zawierającą wyniki pięćdzie-
sięcioletnich obserwacji nad występowa-
niem chorób i  szkodników roślin upraw-
nych na terenie całego kraju. Dysponujemy 
wynikami ponadtrzydziestoletniego moni-
toringu pozostałości środków ochrony ro-
ślin w płodach rolnych, wykazami stoso-
wania w  Polsce środków ochrony roślin, 
danymi o miejscach składowania nieprzy-
datnych środków ochrony roślin oraz ko-
lekcją patogenów roślin uprawnych. 

 Zajmuje się Pani bardzo wą-
ską dziedziną – patogenami owadów 
i nicieni...

Dokładnie chodzi o biologiczne meto-
dy ochrony roślin z wykorzystaniem grzy-
bów owadobójczych i nicieniobójczych. Są 
to czynniki biologiczne nieszkodliwe dla 
ludzi i środowiska. Powodują jedynie cho-
roby u szkodników roślin uprawnych i tym 
samym ograniczają stosowanie chemicz-
nych środków ochrony roślin. Jednak ich 

działanie jest powolne i nie tak skuteczne, 
jak natychmiastowe działanie pestycydów. 
Dlatego firmy są słabo zainteresowane 
produkcją biopreparatów i jest ich bardzo 
mało w naszym kraju. Mimo wszystko mi-
kroorganizmy chorobotwórcze odgrywają 
ogromną rolę w środowisku,  ograniczając 
liczebności wielu szkodników roślin.

 Kiedy była Pani ostatni raz 
w kinie?

Bardzo dawno, bo pod koniec 2011 
roku oglądałam komedię romantyczną 

„Sylwester w Nowym Jorku”. 
 Jaką książkę ostatnio Pani 

przeczytała? Oczywiście nie chodzi mi 
o literaturę naukową...

Lubię książki biograficzne, głównie 
o życiu sławnych kobiet. Ostatnio czytałam 
historię Wallis Simpson nazywaną przez 
królową Elżbietę „tą kobietą”, która zahip-
notyzowała króla Anglii i doprowadziła do 
jego abdykacji.

 Jaki gatunek muzyki Pani 
lubi?

Lubię różną muzykę, w zależności od 
nastroju. Ostatnio, jadąc samochodem, słu-
chałam Artura Andrusa i jego płyty „Myśli-
wiecka”. 

fot. IOR-PIB
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Z dr. Janem Maćkowiakiem, dyrektorem 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego w  Szrenia-
wie, rozmawia Merkuriusz

 Szreniawskie muzeum jest 
niekonwencjonalną placówką. Pod 
Pana opieką są przedmioty, dzieła sztu-
ki, maszyny, a  nawet zabawki, które 
mogą konkurować z  obiektami ze zna-
nych muzeów sztuki. Czy pomysł mię-
dzynarodowej konferencji konserwa-
torskiej jest propozycją współpracy, czy 
może jej efektem?

W tym roku chcemy mówić o działal-
ności konserwatorskiej muzeów i o oczeki-
waniach muzealnego widza w kontekście 
pytania, czy to wspólny interes, czy anta-
gonizm. Dzisiaj widz chce widzieć maszy-
ny…

 …interaktywne?
Tak – tak jak wyglądają i działają na co 

dzień. Kilka lat temu zdecydowaliśmy, aby 
przedstawiać maszyny, narzędzia i  urzą-
dzenia, jak Pani powiedziała, w sposób in-
teraktywny. Na przykład nie pokazywać 
pieca do chleba, który po prostu stoi, lecz 
piecze chleb. Kiedy robimy zajęcia dla dzie-
ci, na przykład w pałacu, to uruchamiamy 
piec węglowy i pieczemy ciasteczka. Przez 
kolejne lata spotykaliśmy się z kolegami 
z Polski i Europy i szukaliśmy sposobu na 
uatrakcyjnianie oferty muzeum. Konferen-
cja konserwatorska to zarówno efekt, jak 
i propozycja współpracy. Z naszych kontak-
tów rodzą się bowiem wymiany, wyjazdy, 

na których podpa-
trujemy, dopytujemy, 
a  także uczymy się. 
Osoby, które do nas 
przyjeżdżają, rów-
nież szukają rozwią-
zań dla swoich pla-
cówek.

 Proble-
my techniczne wy-
nikają często tak-
że z  różnorodności. 

Pałac, folwark, maszyny, lokomobile 
i różne inne zabytki…

Tak, muzeum jest różnorodne. Od 
dzieł sztuki, aż po proste narzędzia rolni-
cze, jak motyka czy cep. Często są wyko-
nane z drewna, więc trzeba je konserwo-
wać. Do tego dochodzi pielęgnacja metalu, 
również w sensie wytrzymałości. Mamy też 
problem z uruchomieniem traktora Lanz 
Bulldog na korbę, która odbija. Zastana-
wiamy się, czy ciągle wprawiać w ruch lo-
komobilę, czy może pokazywać ją jedynie 

Zadanie 
konserwatorskie
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przy specjalnych okazjach, aby zachować 
dla kolejnych pokoleń. Jeżeli jest to moż-
liwe, robimy kopie narzędzi rolniczych. Za-
wsze jednak eksponujemy oryginały.

 Jakie zadanie konserwator-
skie było najtrudniejsze, a jakie najważ-
niejsze?

Jest problem z przygotowaniem kon-
serwatorów technicznych, gdyż w Polsce 
przez ponad dwieście lat muzealnictwa 
kształciło się ich tylko na potrzeby muze-

ów sztuki. Nie wiemy 
na przykład, jak konser-
wować betonowe rzeź-
by z czasów socjalizmu.

Na poprzedniej kon-
ferencji postawiliśmy 
postulat, aby spróbo-
wać przygotować zało-
żenia dla technicznego 
kształcenia konserwa-
torskiego, ale rzecz jest 
jeszcze w  toku. Pro-
blem jest też o  tyle 
przykry, że wiąże się 
z zarobkami. Trzeba się 
zastanowić, czy zatrud-
nić człowieka po szkole 
zawodowej, czy techni-
kum samochodowym, 
czy też inżyniera me-
chanizacji rolnictwa. 
Brakuje osób umieją-
cych obsługiwać stare 
urządzenia. Na przykład 
przyjeżdża do nas kole-
ga z  muzeum w  Rado-
miu, świetny fachowiec, 
który nadzoruje naszą 
kolekcję traktorów. Ko-
rzystamy z jego wiedzy, 
a maszynista parowozu 
z  Gniezna uruchamia-
nia urządzenia ciśnie-
niowe.

Jeśli chodzi o  naj-
bardziej spektakularne 
działania konserwator-
skie w naszym muzeum, 
myślę, że jest to przy-

wrócenie do życia lokomobili Cegielskie-
go. Nikt w Polsce tego nie dokonał. Trudne 
natomiast jest dla nas ,,wchodzenie w śro-
dek silników”, wymiana części, podzespo-
łów i dbanie o zachowanie ich wartości.

 …muzealnej?
Tak. Decydujemy, czy w ogóle coś wy-

mieniamy, ile można wymienić, a wycho-
dzimy z założenia, że silnik powinien pra-
cować. Jak to wszystko pogodzić? Między 
innymi na te pytania ma odpowiedzieć 
konferencja. Czy kosztem zaspokojenia 
oczekiwań widza muzealnego uruchamia-
my silnik, czy pozostawiamy go w takim 
stanie, w jakim został wyprodukowany.

 Czy mają Państwo swoje pra-
cownie konserwatorskie?

W tej chwili dysponujemy pracownią 
uruchomień zabytkowych maszyn i urzą-
dzeń, mamy też pracownię konserwacji 
metalu i konserwacji drewna z dość dobrze 
wyposażoną stolarnią. Nie mamy jednak 
swoich laboratoriów, korzystamy z uczel-
nianych.

 Jeżeli chodzi o  konserwację 
dzieł sztuki, to wykonują ją Państwo we 
własnym zakresie, czy raczej zlecają?

Wychodzimy z  założenia, że powin-
niśmy się specjalizować, czyli robić to, na 
czym się dobrze znamy, a  resztę zlecać. 
Utrzymanie pracowni i kształcenie pracow-
ników kosztuje. Uwa-
żam, że powinny po-
wstawać prywatne 

warsztaty konserwatorskie, zajmujące się 
poszczególnymi dziedzinami.

 Jakie są Pana oczekiwania, 
jeśli chodzi o  efekty konferencji? Czy 
będą to konsultacje, na przykład przy 
konserwacji obiektów trudnych, o  ja-
kich Pan mówił?

Plonem konferencji będzie publikacja 
próbująca odpowiedzieć na nurtujące nas 
pytania. Najważniejsze jest jednak to, że 
konserwatorzy z całej Polski i z zagranicy 
spotykają się i wymieniają informacjami 
o metodach pracy.  

fot. MNRiPRS w Szreniawie
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Z  dr. Przemysławem Kieliszewskim, kul-
turoznawcą, dyrektorem festiwalu Pol-
ska Akademia Gitary, rozmawia Marek 
Zaradniak

 Polska Akademia Gitary ma 
pięć lat i wydaje się, że już na dobre wpi-
sała się w wielkopolski pejzaż kulturalny. 
Jaka była jej geneza?

W 2007 roku jechaliśmy do Wrocławia 
samochodem z Łukaszem Kuropaczewskim 
i prof. Piotrem Zaleskim. Powiedział on nam 
wtedy, że po siedemnastu latach ma już do-
syć problemów związanych z organizowa-
niem kursu mistrzowskiego w  Szczawnie-

-Zdroju, który wtedy był najważniejszym 
kursem gitary klasycznej w Polsce. To tam 
wyrosło całe polskie środowisko gitarowe, 
tam przyjeżdżali wykładać Scott Tennant czy 
William Kanengiser. Nie był to festiwal, lecz 
kurs mistrzowski obudowany zawsze kilko-
ma koncertami. 

Profesor Zaleski chciał przestać organi-
zować kurs lub przekazać to któremuś ze 
swoich uczniów we Wrocławiu. I wtedy po-
wiedziałem: panie profesorze, czy to nie by-
łoby piękne, gdyby pana najwybitniejszy 
uczeń, Łukasz Kuropaczewski, przejął po 
panu tę tradycję? Byłaby to kontynuacja. Nie 
wiedział, jak zareagować, bo nie znał mnie 
wtedy dobrze, ale zaufał nam i zorganizował 
skromną, kilkunastotysięczną dotację z Cen-
trum Edukacji Artystycznej. Na starcie było 
to bardzo ważne. 

Nasz festiwal nazwaliśmy Polską Akade-
mią Gitary, zaznaczając, że kontynuujemy 
tradycję kursu w  Szczawnie-Zdroju. Dzię-
ki temu przejęliśmy sześćdziesięciu jego 
uczestników, staliśmy się więc od razu naj-
większym kursem gitary klasycznej w Pol-
sce. Pierwsza edycja kursu obyła się w Żer-
kowie, który był świetnym miejscem, ale nie 
dawał szans na rozwój festiwalu. Wkrótce zo-
staliśmy zaproszeni do Jarocina. Nasze wy-
magania zaprezentowaliśmy na trzech stro-
nach. Jarocin szybko je spełnił, zarówno jeśli 
chodzi o dofinansowanie, jak i pomoc we 
wszelkich innych sprawach. Poprosiliśmy 
także, aby straż miejska chodziła wieczorem 
po parku i  pilnowała bezpieczeństwa na-
szych uczestników; tak też się stało. Cokol-
wiek było potrzebne, rozumiano to nie jako 
naszą fanaberię, ale sposób na podniesienie 
jakości imprezy. 

Jesteśmy w Jarocinie od czterech lat, jest 
to dla nas bardzo ważne miejsce. Przyjeżdżają 
tam ludzie z całego świata. Wiemy, że w przy-
szłym roku będą Belgowie i Niemcy, mieliśmy 
też uczniów z USA, Brazylii czy Islandii. To nie-
samowite, że młodzi ludzie najpierw słucha-
li Pepe Romero na koncercie, mieli okazję 
uczestniczyć w prowadzonych przez niego 
zajęciach, a potem zjedli z nim obiad. Było to 
dla nich nie tylko wyróżnienie. Dzięki gwiaz-
dom, które z  Łukaszem Kuropaczewskim 
sprowadzamy do Polski, są oni niesamowicie 
zmotywowani do pracy. Powstaje też pewne 
środowisko. Wielka jest w tym zasługa władz 
Akademii Muzycznej w Poznaniu – prof. Bo-
gumiła Nowickiego i prof. Haliny Lorkowskiej, 
którzy ściągnęli Łukasza z USA i zgodzili się, 
by na początku przylatywał na uczelnię raz 
w miesiącu. Przez prawie dwa lata latał mię-
dzy Filadelfią a Poznaniem i budował tu nową 
markę klasy gitary. Ta inicjatywa, wraz z festi-
walem, tworzy dziś bodaj najbardziej oddzia-
łujące środowisko gitary klasycznej w Polsce.

 Czy można powiedzieć, że Po-
znań jest stolicą polskiej gitary?

Klasycznej na pewno. Konkuruje z  Ka-
towicami, jeśli chodzi o edukację. Tam jest 
też znany festiwal w Tychach, oddziaływa-
nie naszej imprezy jest jednak dużo większe. 
Łukasz Kuropaczewski miał przez dwa lata 

Festiwal  
nie tylko 
muzyczny

Pepe Romero i Przemysław Kieliszewski
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studenta z USA w ramach stypendium Fullbri-
ghta. Przyjeżdżają do niego studenci z Tajwa-
nu, Anglii, Niemiec i Białorusi. Trwają starania 
o możliwość organizacji studiów podyplomo-
wych, bo zainteresowanie jest duże, a Łukasz 
to bardzo rozpoznawalna osobowość i peda-
gog. Moim zdaniem Manuel Barrueco może 
powiedzieć, że to jeden z jego najwybitniej-
szych uczniów. Łukasz twierdzi zresztą, że 
w przyszłym roku przed występem Manuela 
Barrueca w Auli UAM wyjdzie na estradę i po-
wie: „To jest mój mistrz i niemal wszystko, co 
umiem, zawdzięczam właśnie jemu”. 

Warto w tym miejscu przytoczyć dowcip 
o największych gitarzystach. Spotkali się Da-
vid Russell, Pepe Romero i właśnie Barrueco. 
Russel przechwala się, że to on jest najlepszy, 
bo uczył się u Segowii i przejął schedę po nim, 
a wiadomo, że był to najwybitniejszy gitarzy-
sta w historii. Na to Romero odpowiada: „Co 
ty opowiadasz. Ja jestem Hiszpanem, w mo-
ich żyłach płynie muzyka gitarowa, zresztą 
sam Pan Bóg powiedział mi, że to ja jestem 
najlepszy”. Na to odzywa się Barrueco i swoim 
mrukliwym głosem kwituje to krótko: „Prze-
cież nic takiego ci nie mówiłem”. 

Koncert Pepe Romero w Auli UAM miał 
niesamowity klimat, ale Łukasz twierdzi, że 
z  Manuelem Barrueco jest jak w  tej aneg-
docie. Mamy nadzieję, że potwierdzi się to 
w przyszłym roku. 

A wracając do festiwalu… Gdy się powie-
działo A, trzeba powiedzieć B. Z dziesięciu 
koncertów w pierwszej edycji i dwudziestu 
w następnej zrobiło się trzydzieści. Rok temu 
było już pięćdziesiąt imprez, w tym roku jest 
niemal siedemdziesiąt. Cały czas szukamy no-
wych miejsc. W tym roku byliśmy w Dobrzy-
cy i w Antoninie. Zaproszenie na przyszły rok 
przychodzą do nas z różnych miejsc, co cieszy.

 Kurs mistrzowski, kameralne 
występy i duże koncerty w Auli UAM w Po-
znaniu. Koncerty z orkiestrą i gwiazdy mu-
zyki pop. W  tym roku trzydzieści cztery 
miejscowości. Jak  zamierzacie się dalej 
rozwijać? Jakie są wasze możliwości i  od 
czego to zależy?

Chcemy konkurować jakością. Licz-
ba koncertów wynika z otrzymania grantu 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego UE, w  ramach którego mo-
gliśmy zorganizować w ciągu dwóch lat 50 
koncertów. Była to dodatkowa motywacja, 
aby odkrywać ciekawe miejsca w  Wielko-
polsce. Nie chodzi nam o ściganie się, o bi-
cie rekordu Guinnessa, ale o pracę edukacyj-
ną. Jeśli ktoś widzi, że jesteśmy mu do czegoś 
potrzebni, że w małej miejscowości możemy 
przedstawić artystów ze świata, i to ludzi in-
spiruje, to dajemy się zapraszać. Stworzyliśmy 
sieć partnerskiej współpracy, z wielkim sza-
cunkiem do każdego, bez względu na to, czy 
jest to mała szkoła Yamahy, czy ośrodek z du-
żymi tradycjami, jak w Kaliszu czy w Ostrowie. 

 Jakie jest miejsce festiwalu 
w Europie?

Powoli zacieśniamy partnerskie relacje 
z  festiwalami w  Niemczech, na Węgrzech, 
w Czechach, USA i innych krajach. Okazją do 
tego będzie konkurs gitarowy, którego pierw-
sza edycja odbędzie się na przełomie listopa-
da i grudnia. Kilka festiwali zdecydowało się 
ufundować nagrody w  postaci koncertów 
u siebie, bo znają markę polskiej szkoły gita-
ry. Wiedzą, że laureatem będzie ktoś wybit-
ny. O naszej pozycji świadczą też wypowiedzi 
naszych artystów. Pepe Romero napisał nam, 
że koncert w Poznaniu był jednym z piękniej-
szych koncertów, jaki w życiu przeżył. Był też 
zachwycony organizacją i  poziomem kur-
su gitarowego. Muzycy z Los Angeles Guitar 
Quartet przyznali, że kursu z tak zdolną mło-
dzieżą nie mają u siebie w Stanach Zjedno-
czonych. To idzie w świat! 

Dużo festiwali gitarowych w Europie jest 
organizowanych przez gitarzystów. U nas jest 
inaczej, przez co przełamujemy pewien wy-
mienny model współpracy. Wybieramy naj-
lepszych. Wśród festiwali gitarowych jesteśmy 
pewnie najwięksi w Europie. Ale my stajemy 
się festiwalem muzycznym z gitarą w roli głów-
nej. Chcemy grać w lidze festiwali muzycznych, 
dlatego przed nami jeszcze wiele pracy. 

Gitara to klucz do edukowania i uwrażli-
wiania na muzykę. Jest „instrumentem pierw-
szego kontaktu”, chyba najbardziej popular-
nym. Do ludzi dociera często najpierw przez 
muzykę lżejszą, ale dzięki temu w przyszło-
ści przyjdą oni na koncert muzyki klasycznej. 
Będą chcieli pójść na happening, a w ulotce 
zobaczą, że jest organizowana jeszcze jedna 
impreza, stanowiąca z  tym happeningiem 
jedną całość. 

W tym roku festiwalowi towarzyszyły dwa 
popowe projekty z najwyższej półki: koncert 
Bryana Adamsa i  premierowe wykonanie 
przebojów Whitney Houston. Dzięki temu 
nasz katalog wzięli do ręki ludzie, którzy na 
koncerty muzyki klasycznej może by się nie 
wybrali. W  przyszłym roku, podobnie jak 
w tym, nie zabraknie flamenco i pewnie fado, 
a przede wszystkim będzie dużo znakomitej 
muzyki klasycznej.

 Mówi Pan o  grancie unijnym 
na pięćdziesiąt koncertów. Czy łatwo jest 
o środki na takie projekty jak Polska Aka-
demia Gitary? Bo przecież wszędzie w Pol-
sce obcina się fundusze na kulturę…

To dla nas duże wyzwanie, dlatego roz-
mawiamy zarówno z miastem Poznań, samo-
rządem województwa wielkopolskiego, jak 
i mniejszymi samorządami. Dzięki grantowi 
festiwal się rozrósł. Pokazaliśmy, że potrafi-
my organizować go profesjonalnie i że jest 
on potrzebny – wiele koncertów było wręcz 
obleganych.

Specyfiką tej imprezy jest odbicie się od 
metropolii. Nie ma drugiego takiego festiwalu, 
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który byłby organizowany naraz w tylu miej-
scach w województwie wielkopolskim. Do-
ceniają go zarówno marszałek, jak i prezy-
dent Poznania. Mamy nadzieję, że przełoży 
się to na konkretne wsparcie w kolejnych 
edycjach. W  Poznaniu zorganizowaliśmy 
koncert Bryana Adamsa, który moim zda-
niem można określić mianem koncertu roku, 
zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i  liczbę 
osób, które przyszły się bawić. 

 Polska Akademia Gitary to 
jedna z  wizytówek wielkopolskiej kul-
tury. Jaka jest obecnie jej kondycja?

To trudne pytanie. To tak jakby spytać, 
jaka jest kondycja wielkopolskiej rodziny, 

szkoły… Tam, gdzie jest dobry rodzic, jest 
dobra rodzina, a gdzie dobry nauczyciel –
świetna szkoła. Wierzę, że wszystko zależy 
od konkretnych ludzi, od liderów. Pytanie, 
czy umiemy ich właściwie wybierać.

Z  badań i  statystyk wynika, że samo-
rząd województwa wielkopolskiego jest 
w czołówce, jeśli chodzi o wydatki na kultu-
rę na tle innych województw w Polsce. Moż-
na więc powiedzieć, że jest dobrze. Szuka-
my oczywiście differentia specifica, czegoś, 
co nas odróżnia od innych regionów. Czy 
wciąż można mówić o etosie Wielkopolan? 
Wydaje mi się, że trzeba go pielęgnować. 

Ten etos powstał w wyniku konkurowania 
z kulturą niemiecką i pruską. Konkurencja 
była stymulatorem jakości. Podobnie musi 
być tu i teraz, a mechanizmy zdrowej rywali-
zacji powinny wynikać z regulacji prawnych, 
sposobów wspierania ważnych projektów 
itd. Wojewódzki program rozwoju kultury 
tworzy się po to, aby nazwać takie mecha-
nizmy i zaproponować ich wdrożenie. Waż-
ne jest, by twórcy i operatorzy kultury mieli 
zagwarantowaną uczciwą konkurencję, by 
ich twórczość sama się broniła. 

Problemem wielkopolskich gmin są 
zbyt małe, łącznie jedne z  najniższych 
w Polsce, wydatki na kulturę. Nie wiadomo, 

czy wynika to z niedocenienia 
tego obszaru przez samorządy 
lokalne (z chlubnymi wyjątka-
mi), czy z bardzo twardego, acz 
krótkowzrocznego stąpania po 
ziemi... po chodnikach czy dro-
gach, które zawsze mogą być 
ważniejsze od edukacji kul-
turalnej. Tutaj też jest do wy-
konania pewna praca, bo my 
mamy o sobie pewne wyobra-
żenia, a niekoniecznie potrafi-
my spojrzeć na siebie oczami 
innych, a to obiektywizuje.

 Spojrzeć w kontek-
ście ciągłego porównywania 

się z Wrocławiem?
Wrocław nie jest jedynym punktem od-

niesienia, ale jest ważny i w Polsce zachod-
niej Poznań z  nim na wielu polach kon-
kuruje. Trzeba pamiętać, że Wrocław był 
metropolią już przed wojną. Było to dru-
gie miasto Rzeszy po Berlinie. Miał siedmiu 
noblistów i urbanistycznie był planowany 
już wtedy na milion mieszkańców. Poznań 
ma swoją specyfikę i po prostu trzeba to 
wykorzystać. Ważne jest, by nie marnować 
potencjałów, które są. Jeśli pewne insty-
tucje działają źle, to trzeba mieć odwagę 
je zmieniać. Inaczej tworzy się złudzenia, 

które zakłamują rzeczywistość 
i psują wspólnotę. Udajemy, że 
jesteśmy dumni z  czegoś, cze-
go inni nawet nie zauważają, bo 
nie wyłania się to na powierzch-
nię z krainy przeciętności. A póź-
niej mówimy, że Warszawa nas 
nie docenia. Polem zmian muszą 
być instytucje publiczne. Kiedyś 
pracować na kolei, na poczcie, 
w szkole, w teatrze – było chlubą, 
nobilitowało, również finanso-
wo. Trzeba do tego wrócić. Usta-
wodawca w tym nie pomaga, ale 
i tak samorządy tworzą w wielu 
przypadkach uporem swych 
włodarzy nową jakość. Widzimy 
to na szlaku naszego festiwalu.

 A  czy czuje Pan, 
że Polska Akademia Gitary to już nie 
tylko projekt muzyczny, lecz także 
społeczny?

Od początku tak zakładaliśmy. Organi-
zatorem jest przecież Stowarzyszenie Wiel-
kopolan Bona Fide, a podczas bezpłatnych 
koncertów zbierane są środki na pomoc 
dzieciom nieuleczalnie chorym. Działamy 
cały rok. To projekt edukacyjny tworzący sil-
ną sieć współpracy, dlatego w pewnym sen-
sie wspiera rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego. Od początku myślimy o tym bardzo 
świadomie. Nie ukrywamy, że pomogły nam 
w tym badania, które prowadzimy w Wielko-
polsce, dotyczące na przykład potencjałów 
i deficytów miast powiatowych. To też skło-
niło nas do tego, aby zacieśnić współpracę 
z prowincją. Bo skoro ona zasila metropolię, 
to metropolia musi promieniować na pro-
wincję. Często wąsko rozumiane interesy sa-
morządów lokalnych muszą się gdzieś spo-
tkać, a ludzie powinni pokonywać te bariery. 
Współpracowanie z 70 partnerami nie jest 
łatwe, a tylu ich mamy… Długotrwałe rela-
cje bazują jednak na wzajemnym zaufaniu 
i szacunku. 

Przemysław Kieliszewski – prawnik, doktor 
nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kul-
turoznawstwa UAM, menedżer artystów, zespo-
łów i projektów kulturalnych w Polsce i za granicą. 
Współtwórca i dyrektor Międzynarodowego Fe-
stiwalu Polska Akademia Gitary (www.akademia-
gitary.pl). Specjalizuje się w zarządzaniu kulturą 
i polityce kulturalnej. Realizował badania mię-
dzy innymi dla Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama 
Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury. Jest 
autorem dysertacji Polityka kulturalna wobec roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, pu-
blikacji i raportów w tym zakresie. Koordynator 
konferencji „Instytucje kultury w czasach kryzysu” 
(Poznań 2009), koordynator merytoryczny pro-
jektu szkoleń dla pracowników kultury „Instytu-
cje kultury w XXI wieku”, sekretarz Rady Fundacji 
Kultury Polskiej w Poznaniu, współzałożyciel Re-
gionalnego Obserwatorium Kultury UAM (www.
rok.amu.edu.pl).

Marek Zaradniak z Pepe Romero i jego żoną
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Prawie połowa Polaków (43 proc.) jest 
przeciwna przystąpieniu Polski do strefy 
euro – wskazują najnowsze badania TNS Pol-
ska. Za wprowadzeniem europejskiej waluty, 
ale nie wcześniej niż w 2015 roku, opowiada 
się 33 proc. mieszkańców naszego kraju. Tyl-
ko co setny respondent chciałby euro jeszcze 
w tym roku

W dalszym ciągu zdecydowana większość 
Polaków nie chce przystąpienia Polski do strefy 
euro. Jak dowodzą najnowsze badania, 58 proc. 
rodaków uważa, że przyjęcie euro byłoby czymś 
złym. Pozytywnie ocenia to jedynie 12 proc. 
respondentów. 

Minister daje zielone światło 

dla euro. A co na to Polacy?

W  sierpniu minister fi-
nansów Jacek Rostowski 
oświadczył, że nasz kraj 
nie jest jeszcze gotowy 
do przystąpienia do stre-
fy euro. Mimo to mini-
ster chce jak najszyb-
ciej włączyć Polskę do 
unii monetarnej. Za-
znaczył jednak, że 
do tego czasu Unia 
musi sobie poradzić 
z kłopotami, które 
pojawiły się w do-
bie kryzysu. 

Z  badań wy-
nika również, że 
aż 69 proc. an-
kietowanych 
uważa wpro-
wadzenie europej-
skiej waluty za realne zagroże-
nie dla sytuacji w ich gospodarstwach 
domowych. Opinie Polaków w  tej 
sprawie nie zmieniły się od ubiegłego 
roku, kiedy to wyniki były bardzo zbli-
żone. Przeciwnego zdania jest zaledwie 
7 proc. pytanych. 

57 proc. Polaków uważa ponadto, że 
wprowadzenie euro będzie miało nega-
tywny wpływ również na gospodarkę pol-
ską, a prawie połowa (44 proc.) sądzi, że 
niekorzystnie wpłynie na naszą tożsamość 
narodową. Pozytywnie podchodzi do tego 
odpowiednio 18 i 10 proc. ankietowanych. 

Analitycy TNS Polska zaznaczają, że od 
2010 roku stopniowo spada odsetek Pola-
ków, którzy oczekują pozytywnych efektów 
wprowadzenia nowej waluty. Jednocześnie 
rośnie liczba osób spodziewających się ne-
gatywnych następstw tej zmiany. 

Kto najbardziej wierzy w euro? 

Większe poparcie dla nowej waluty odno-
towano wśród najmłodszych Polaków. W grupie 
wiekowej 15–19 i 20–29 lat wynosi ono niespeł-
na 20 proc. Wraz z wiekiem respondentów roś-
nie odsetek sprzeciwiających się przystąpieniu 
do strefy euro. 

Najczęściej większe poparcie dla wspólnej 
unijnej waluty wykazują ludzie w bardzo dobrej 

sytuacji materialnej (22 proc.) oraz zwolennicy 
PO (27 proc.) i Ruchu Palikota (21 proc.). Najlicz-
niejszą grupę przeciwników euro tworzą bez-
robotni i wyborcy PiS (po 72 proc.) oraz osoby 
z  wykształceniem podstawowym i  gimnazjal-
nym (59 proc.). 

Badania zostały przeprowadzone w sierp-
niu na losowej próbie tysiąca Polaków powyżej 
15. roku życia. 

Zebrała Aleksandra Bernecka

Polacy nie chcą euro

Wczesnym 
latem byłam kilka dni w Grecji 

w okolicach Salonik. Pewien Grek dobrze mówią-
cy po polsku poprosił o kontakt i kilka gazet. Przytaczam wynikłą z tej 

znajomości korespondencję jako doskonały komentarz powyższego materiału.
 MZ



Pożar
O pożarze sprzed dwudziestu lat, a także o innych leśnych sprawach rozmawiamy 
z Waldemarem Cierniakiem, nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec 

 Dziś w remizie strażackiej w Kolonii Ostrowskiej, w której znajdował się 
sztab kryzysowy, obchodzimy jubileusz pożaru. Dwadzieścia lat temu rozpętało się 
tu piekło. Ile hektarów lasu spłonęło?

Pożar „Orlina”, bo taką nazwę przyjęto dla tego wydarzenia, był pierwszym dużym po-
żarem obszarów leśnych w tragicznym pod względem pożarowym 1992 roku. Wybuchł 
3 czerwca około godziny 14.15 w lesie prywatnym przyległym do dużego kompleksu le-
śnego, o powierzchni około 10 tysięcy hektarów. Ogień objął ówczesne województwa 
konińskie i kaliskie. Spaliło się 750 hektarów, w tym 700 hektarów Lasów Państwowych 
i 50 – niepaństwowych. 

 Jak długo trwało gaszenie pożaru? Kto był w nie zaangażowany, poza leś-
nikami i strażakami?

W akcji brali udział strażacy z województw: kaliskiego, konińskiego, poznańskiego, 
leszczyńskiego i sieradzkiego, a także leśnicy, kadeci ze Szkoły Chorążych Pożarnictwa 
w Poznaniu i wojsko. W chwili zlokalizowania pożaru w akcji gaśniczej uczestniczyło 112 
jednostek straży pożarnej, w sumie 590 osób, 90 pracowników LP ze sprzętem, czyli cią-
gnikami, spychaczami, pilarkami, oraz samoloty gaśnicze z kilku regionalnych dyrekcji La-
sów Państwowych, które 4 czerwca wykonały 108 zrzutów wody. Aż do 15 czerwca trwała 
akcja dogaszania ognisk i niedopuszczenia do powstania nowego pożaru.

 Ogień jest jednym z  żywiołów, które może zagrozić lasom. Czy 
najgroźniejszym?

Zdecydowanie tak, może bowiem powodować niewyobrażalne straty materialne, 
a także ofiary w ludziach. Tym razem spalił się jeden budynek mieszkalny. Na szczęście 
u nas nie było poważniejszych wypadków wśród ludzi.

 Czy gdyby dziś doszło do pożaru na taką skalę, jesteście Państwo przygo-
towani lepiej niż wtedy?

Od prawej: Waldemar Cierniak – nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec,  
Ewa Błażejewska – leśniczy leśnictwa Łagiewniki, Tomasz Myssak –  
z-ca nadleśniczego Nadl. Grodziec, Wojciech Mendelak – nadbrygadier, 
wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu, Piotr Grygier –  
Dyrektor RDLP w Poznaniu, Zygmunt Leszczyński – st. brygadier, emerytowany 
komendant wojewódzki PSP w Kaliszu, Tadeusz Jankowski – emerytowany 
pracownik nadleśnictwa, Jerzy Głowacki – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Mienia  
i Obronności w RDLP w Poznaniu, Marek Szkudlarek – kierownik lądowiska  
w Ostrowie, Wojciech Zalewski – emerytowany pracownik nadleśnictwa, 
 Tadeusz Hyży – specjalista ds. bhp i ppoż.
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Na pewno od 1992 roku wiele się zmieniło w infra-
strukturze ochrony przeciwpożarowej. Wymienić mogę 
chociażby wybudowane dostrzegalnie przeciwpożaro-
we, z których w okresie zagrożenia monitorowane są 
lasy. Poprawiła się też sieć dróg oraz punktów czerpa-
nia wody. Olbrzymie zmiany zaszły w łączności telefo-

nicznej. W nadleśnictwie posiadamy samochód patrolowo-gaśniczy z szybkim natarciem. 
Dzięki tym zmianom sukcesywnie zmniejsza się zarówno liczba, jak i wielkość pożarów.

 Niezwykle ważna jest również edukacja ludzi, którzy przecież są użyt-
kownikami lasu...

Tak, prowadzimy taką edukację, przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą. Nie tylko 
poruszamy tematy związane z zagrożeniem pożarowym, lecz także uczymy, jak się za-
chować w przypadku zauważenia pożaru i kogo należy zaalarmować.

W tym roku, po wieloletnich staraniach, została oddana do użytku baza zielonej szko-
ły, gdzie możemy gościć grupy zorganizowane, które chcą przyjechać do nas na kilka 
dni. Zajęcia odbywają się według specjalnie opracowanego programu; dostosowujemy 
je także do oczekiwań nauczycieli i opiekunów. Od czerwca rozpoczęliśmy wspólną ini-
cjatywę edukacyjną z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Pleszewie. Podczas jednego dnia zajęć w zielonej szkole dzieci i młodzież zgłębiają taj-
niki edukacji leśnej. Drugi dzień spędzają ze strażakami, poznając zasady udzielania po-
mocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w lesie i domu. Firmom oferujemy szkolenia 
i spotkania w pomieszczeniach dobrze wyposażonych w niezbędny sprzęt IT. Możemy się 
też pochwalić ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. Trafiają do nas te poszkodowane w wy-
padkach lub pozbawione opieki dorosłych osobników i też służą celom dydaktycznym. 
W zagrodzie przebywają: jelenie, sarny, muflon, dzik, daniele, bocian i kaczki.

 Czterokrotnie był Pan nagradzany za działania proekologiczne...
W tym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Ekologii. Wcześniej trzykrot-

nie przyznano nam tytuł Promotora Ekologii. Wyróżnienie to otrzymaliśmy za działania 
edukacyjne prowadzone w ośrodku edukacji leśnej oraz w szkołach w zasięgu działania 
Nadleśnictwa Grodziec. 

 fot. Maciej Ograbek
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Z alpinistką Magdaleną Prask rozmawia 
Maja Netter

 Upłynęło niewiele czasu od 
zakończenia wyprawy Pamir Expedi-
tion 2012. Jakie są Pani wrażenia, jesz-
cze tak na świeżo? 

Teraz, gdy minęło już zmęczenie, jest 
wreszcie czas na cieszenie się tym, co uda-
ło mi się osiągnąć. Dopiero teraz w pełni 
odczuwam satysfakcję. 

 Jak wyglądała wyprawa? Co 
sprawiło Pani największe trudności tam 
na górze? 

Wszystko miało całkiem standardowy 
przebieg. Najpierw około dwóch tygodni 
aklimatyzowaliśmy się na stokach Szczy-
tu Korżeniewskiej, zakładając poszczegól-
ne obozy wysokościowe. Atak szczyto-
wy zakończony sukcesem przypadł na 12 
sierpnia. Po dwóch dniach odpoczynku 
ruszyliśmy na drugi ze szczytów, Ismaila 

Samaniego (Komunizmu). Tak krótki po-
byt w bazie pomiędzy dwoma szczytami 
był związany z pewną sprzyjającą okolicz-
nością. Szczyt Samaniego uchodzi za nie-
bezpieczny. Z tego też względu wszyscy 
wspinacze z różnych krajów, którzy chcie-
li go zdobyć, umówili się, że wyruszą na 
wyprawę razem, tworząc dużą, przeszło 
dwudziestoosobową grupę. Dostałam 
propozycję dołączenia do nich. Musiałam 
się jednak dostosować do ich planu, który 
zakładał wyruszenie po dwóch dniach od 
mojego zejścia ze Szczytu Korżeniewskiej. 
Stanęłam przed wyborem: z nimi albo ni-
gdy. Nie da się bowiem ukryć, że tak duża, 
zmotywowana grupa to większe szanse na 
sukces. I tak się też stało. 

 Czy zdarzały się może sytu-
acje niezaplanowane? Były jakieś nie-
powodzenia w drodze na szczyt? 

Byłam dobrze przygotowana. Wiedzia-
łam, czego mogę się spodziewać w dro-
dze na oba szczyty, i  byłam na to goto-
wa. A pogoda i przypadki losowe zawsze 
mogą skomplikować wyprawę – wiem to 
z doświadczenia. Na szczęście aura nam 
sprzyjała – choć w tym roku w górach było 
wyjątkowo dużo śniegu, to jednak w czasie 
naszego pobytu warunki pogodowe były 
bardzo dobre. Temu też zawdzięczam swój 

sukces. Gdyby bowiem nastąpiło pięcio-, 
sześciodniowe załamanie pogody, zdoby-
cie obu szczytów w zaplanowanym czasie 
mogłoby się okazać niewykonalne.

 Domyślam się, że wyprawa 
wymagała ogromnego nakładu pra-
cy jeszcze przed jej rozpoczęciem. Czy 
przygotowywała się Pani w  jakiś spe-
cjalny sposób? 

Ponieważ każdego roku wyjeżdżam 
w wysokie góry, trenuję praktycznie bez 
przerwy. Do tego dochodzi cała otoczka 
organizacyjno-techniczna, która zabiera 
mnóstwo czasu i energii. Trzeba nie tylko 
skoordynować wszystkie elementy doty-
czące wyprawy, lecz także załatwić sprawy 
związane ze swoją nieobecnością w kraju. 
O  moich przygotowaniach do wyprawy 
Pamir Expedition 2012 piszę szczegółowo 
na swojej stronie www.magdalenaprask.
pl. Na początek zdobyłam informacje na 
temat szczytów: Korżeniewskiej i  Sama-
niego; dowiedziałam się, z czym się wiąże 
wspinaczka, czego mogę się tam spodzie-
wać, na ile będzie to trudne, jak dotrzeć 
w góry. Następnie rozpoczęłam starania 
związane z pozyskaniem sponsora (wspo-
magają mnie firmy Merrell i Pajak). Równo-
legle zajęłam się załatwianiem transportu 
i innych spraw formalnych niezbędnych do 

Niczego  
nie odkładam  
na przyszłość

Na Szczycie 
Korżeniewskiej,  
12 sierpnia 2012 r.
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ym 
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zorganizowania wyprawy (rezerwacja he-
likoptera i wiz do Tadżykistanu) oraz kom-
pletowaniem sprzętu.

 Skąd pomysł akurat na Śnież-
ną Panterę?

Jest to prestiżowe górskie odznaczenie. 
Wciąż niewiele jest w naszym kraju osób, 
którym udało się je zdobyć. Gdybym zre-
alizowała swój plan, byłabym drugą osobą 
i jedyną kobietą w Polsce, która ma na swo-
im koncie oba znaczące trofea: Mount Eve-
rest i Śnieżną Panterę.

 Do tej pory Śnieżną Panterę 
zdobyło tylko pięciu Polaków. Jednak 
Pani chce to zrobić w  rekordowo krót-
kim czasie. 

Myślę, że chodzi o  pokonywanie sa-
mej siebie, przekraczanie kolejnych granic, 
przesuwanie tego swojego przysłowiowe-
go horyzontu. Mam szanse zdobyć Śnież-
ną Panterę w czasie krótszym niż udało się 
to innym, więc czemu nie podjąć wyzwania. 
Jest to też dla mnie mobilizacja, by być kon-
sekwentną w realizacji swojego celu i nie 
odkładać tego na  nieokreśloną przyszłość.

 Wydaje się, że zdobycie 
Mount Everestu jest największym osią-
gnięciem w karierze alpinisty...

Góra ta stała się początkiem moich 
trudniejszych, bardziej ambitnych wyzwań 
alpinistycznych. Mam tak wiele pomysłów 
na kolejne lata…

 Uczestniczy Pani w  spotka-
niach, na których opowiada o  swoich 
wyprawach. Ludzie są ciekawi świata? 

Zainteresowanie turystyką i górami jest 
w Polsce bardzo duże i rośnie. Coraz więcej 
jest w naszym kraju różnego rodzaju festi-
wali, przeglądów filmów górskich, prezen-
tacji. Okazuje się, że choć nie każdy może 
wyjechać na długie i trudne wyprawy, to 
jest wielu ludzi ciekawych świata, którzy 
chętnie uczestniczą w spotkaniach z po-
dróżnikami. Mnie ten trend bardzo cieszy 
i sama chętnie występuję nie tylko w roli 
prezentera, lecz także słuchacza. Tego typu 
imprezy to bardzo dobry sposób na posze-
rzenie swoich horyzontów i zdobycie wie-
dzy o różnych miejscach. Taką ciekawość 
świata staram się też zaszczepić dzieciom 
i młodzieży – podczas niestandardowych 
lekcji geografii opowiadam w  szkołach 

o  górach i  nie tylko. Dzieci są szalenie 
wdzięcznymi odbiorcami.

 Jakie jest Pani ulubione miej-
sce na ziemi? Proszę nam trochę o nim 
opowiedzieć. 

Bardzo lubię Amerykę Południową, po 
której podróżowałam samotnie pół roku. 
Wspaniała kuchnia, pyszne owoce, otwarci 
i bezproblemowi ludzie. Właściwie to samo 
mogłabym powiedzieć o Macedonii, gdzie 
ostatnio mieszkałam kilkanaście miesięcy. 
Całe Bałkany są przepięknym regionem na-
szego kontynentu – dzikim i orientalnym, 
a przy tym mało znanym. Sama Macedo-
nia to kraj górski o dziewiczej przyrodzie, 
z przepięknymi XIV-wiecznymi monasty-
rami. Przez przeszło rok nie udało mi się 
zobaczyć wszystkich atrakcji tego małego 
kraju, mam więc po co tam wrócić. 

Podróżując po świecie, szukam pięk-
nej przyrody – kontaktu z naturą. Dlatego 
ogromne wrażenie zrobiły na mnie Islandia 
oraz Tybet. A Polskę cenię za jej różnorod-
ność. W Tadżykistanie, z którego właśnie 
wróciłam, są głównie góry, a my w Polsce 
mamy i góry, i lasy, i jeziora, i zielone łąki, 
i oczywiście zabytki architektury. Z  tych 
ostatnich bardzo lubię małe szlacheckie 
dworki, drewniane kościółki i malownicze 
wsie, jak na przykład Zalipie, do którego za-
wsze chętnie zaglądam. 

 Jest Pani bankowcem. Góry 
są odskocznią, czy może jest jednak coś, 
co łączy Pani zajęcia? 

Moim marzeniem byłoby mieć pracę, 
która łączy się z podróżami, ale niestety tak 
nie jest. W pracy zarabiam na swoje hobby, 
którym jest wspinaczka wysokogórska i tu-
rystyka. Niestety nie ma innych punktów 
wspólnych tych dwóch obszarów. Muszę 
jednak przyznać, że gdyby nie pozytywne 
nastawienie moich pracodawców (możli-
wość wykorzystania trzy-, czterotygodnio-
wego urlopu), realizacja moich pomysłów 
byłaby niemożliwa. Dlatego jestem im za 
to bardzo wdzięczna. 

 Jak koledzy z  pracy reagu-
ją na Pani górskie podboje? Nie każ-
dy przecież podczas urlopu zdobywa 
Mount Everest czy Śnieżną Panterę. 

W  pracy spotykam się z  bardzo mi-
łym odbiorem tego, co robię. Koleżanki 

i koledzy interesują się moimi wyprawa-
mi i wspierają mnie. Pewnie wielu z nich 
nie do końca rozumie, co robię i dlaczego. 
Ale nie dziwię się temu – bo ja sama często 

zadaję sobie to pytanie. Jak ktoś już wcze-
śniej powiedział: himalaizm to sztuka cier-
pienia. I tak rzeczywiście jest. Często gdy 
jestem w górach, śmieję się, że to koniec, 
że następne wakacje spędzę, leżąc dwa ty-
godnie na plaży w Egipcie. A potem już kil-
ka dni po powrocie do Polski oczywiście 
planuję kolejną wyprawę wysokogórską. 

 Jaka była najdziwniejsza przy-
goda, która się Pani przytrafiła podczas 
podróży? 

Gdy ktoś wędruje w taki sposób, jak 
ja to robię, ciągle trafiają mu się przygo-
dy. Dlatego zresztą moje wyprawy tak mi 
się podobają. Na szczęście niewiele złego 
mi się przytrafia, wręcz przeciwnie – spoty-
kam serdecznych i otwartych ludzi. Może 
dlatego, że jestem dziewczyną, wzbudzam 
głównie ciepłe uczucia, a w trudnych sytu-
acjach raczej litość niż agresję czy chęć wy-
korzystania sytuacji. Na przykład w Indiach, 
kiedy dojechałam do celu w środku nocy 
i bez powodzenia szukałam jakiegoś hoste-
lu. Już się właściwie poddałam i nie mając 
wyjścia, byłam gotowa przeczekać na uli-
cy do rana, gdy zaprosili mnie do swojego 
domu przechodzący akurat ludzie. Gościli 
mnie potem cały następny dzień i obwozi-
li po mieście, pokazując mi jego najwięk-
sze atrakcje. W innej sytuacji taka przygoda 
mogłaby mieć zupełnie inny przebieg. 

fot. udostępnione przez Magdalenę Prask

Na Szczycie Samaniego (Komunizmu), 19 sierpnia 2012 r.W drodze na Szczyt Korżeniewskiej, w obozie 1, na 
wysokości 5100 m n.p.m.
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Nie mam prawa 
milczeć
Z  Ewą Wycichowską, dyrektor Polskie-
go Teatru Tańca, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Wkraczacie w  sezon jubile-
uszowy: 40-lecie istnienia teatru, a przy 
okazji 45-lecie Twojej pracy artystycz-
nej. Pomówmy o jubileuszu teatru. Prze-
jęłaś kierownictwo po Conradzie Drze-
wieckim. Tak delikatną materię, jaką są 
sztuka i teatr, musi być niebywale trud-
no prowadzić po osobie, która była jego 
częścią, tworzyła go i pozostawiła w do-
brej kondycji…

Teatru nie przejęłam bezpośrednio po 
Conradzie Drzewieckim, ale po jego rocz-
nej nieobecności. Pod koniec czternaste-
go sezonu stwierdził, że ma już dość i nie 
chce robić tancerzom nadziei na kolejny. 
To dziecko, to drzewo, jak sam nazwał teatr 
w swoim credo, okazało się bardzo trudne. 
Kiedy nie było kłopotów z finansami, poja-
wiał się problem z tancerzami, którzy często 
opuszczali zespół, podobnie jak inni współ-
pracownicy. Drzewiecki zostawał sam z wiel-
kim bagażem odpowiedzialności, a zarazem 
z własnym mitem, który zbudował, nie tylko 
w Polsce, lecz także za granicą.

Tego typu teatr nie istnieje bez tance-
rzy. Kiedy odchodzą, zostając na przykład 
we Włoszech, i do kraju wraca połowa ze-
społu, to jak planować repertuar? Jak da-
lej udowadniać, że to, co stworzył Conrad 
Drzewiecki jako choreograf, ma wartość? 
I że nasz teatr jest taki sam jak w dniu pre-
miery? Uważam, że przeznaczeniem tej 
placówki są projekty specjalne dla tance-
rzy, którzy chcą tutaj być.

 Niewątpliwie sam choreograf 
też może zatańczyć, ale nie może być je-
dynym na scenie…

Może być – obecnie bardzo popular-
ne są sola na scenie, szczególnie kiedy tań-
czy właśnie sam choreograf. Tyle że to nie 
jest droga tego teatru, lecz raczej margines, 
który dzieje się na obrzeżach tej sztuki.

Zespołów tak dużych jak nasz nie ma 
wiele na świecie. Za to sporo w obecnym 
kryzysie kończy swoją egzystencję, ponie-
waż ma wielkie trudności związane mię-
dzy innymi z tancerzami, którzy nie zawsze 
chcą na stałe współpracować z teatrem. Je-
śli zespół ma własnych tancerzy, to można 
wszystko dobrze dopracować w procesach 
choreograficznych. Nie da się tego zrobić 

szybko, w projektach realizowanych w po-
jedynkę, nawet gdy się jest najwybitniej-
szym na świecie choreografem.

Nie mogę więc powiedzieć, że przeję-
łam zespół w najlepszym momencie. Wręcz 
przeciwnie, był to czas kryzysu. Nasz ów-
czesny prezydent Andrzej Wituski zdecy-
dował wtedy, aby nie likwidować teatru, 

wbrew decyzji rady artystycznej. Nie było 
lidera, uważano, że taki samodzielny ze-
spół, niedziałający przy operze, bez stałej 

sceny – nie ma racji bytu. Wtedy zgodziłam 
się nieść ten bagaż na swoich barkach.

 Nosisz go już 25. sezon…
Tak. To już ćwierć wieku i  nie żałuję, 

mimo że musiałam schować wiele ambicji 

fo
t. 

A
nd

rz
ej

 G
ra

bo
w

sk
i



25

teatr taƒca

do kieszeni. Jako tancerka, pedagog i cho-
reograf oddaję swoje nazwisko, umiejętno-
ści i doświadczenie kolejnym ekipom tan-
cerzy, kolejnym młodym talentom, które 
staram się kształtować także w Atelier Pol-
skiego Teatru Tańca, czyli przestrzeni po-
szukiwań i debiutów powstałych dwana-
ście lat temu. Atelier umożliwia tancerzom 
tworzenie własnych propozycji, nie tylko 
jeśli chodzi o choreografię, lecz także sce-
nografię czy multimedia. Jest to też spo-
sób na poszukiwanie własnego miejsca 
wtedy, gdy nie będą mogli uprawiać tego 
zawodu, kiedy wyeksploatowani zarówno 
fizycznie, jak i psychicznie będą pozbawie-
ni emerytur.

 Eksperymentujesz…
Po prostu wiem, że ci, którzy mają ta-

lent pedagogiczny, powinni się nim dzielić. 
Na Międzynarodowych Warsztatach Tańca 
Współczesnego moi tancerze uczą już róż-
nych technik i prowadzą zajęcia. Jeśli zaś 
ktoś ma talent choreograficzny, to może go 
rozwijać w Atelier. A tworzenie to w ogóle 
jakiś rodzaj eksperymentowania…

 Na początku opierałaś się na 
modern dance i  contemporary dance. 
Trzymasz się tego do dziś, czy wszystko 
się zmienia?

Mniej więcej po dziesięciu latach pro-
wadzenia zespołu udało mi się wykrysta-
lizować w nim możliwość realizacji nowe-
go gatunku: teatru tańca, który wymaga 
od tancerzy szczególnej dojrzałości i od-
powiedzialności. Nie posługujemy się jed-
ną techniką, lecz odwołujemy do wszyst-
kich doświadczeń dotyczących ruchu, 
a także teatru, śpiewu i obrazu filmowego. 

W teatrze prowadzimy dla tancerzy różne 
zajęcia specjalne, m.in. z tai-chi, aikido, im-
prowizacji kontaktowej, akrobatyki czy na-
wet warsztaty wokalne z Olgą Szwajger. Te 
wszystkie środki potrzebne są do wyraże-
nia tego, o co nam może chodzić przy da-
nym temacie, idei czy inspiracji.

 Zapraszasz do swoich pro-
jektów wybitnych choreografów. Masz 
wówczas własny pomysł czy oni propo-
nują swoje rozwiązania? Który z  nich 
odcisnął szczególne piętno na Twoim 
teatrze?

Każdy z choreografów jest zapraszany 
według pewnego klucza. Istnieją też ba-

riery finansowe: mogę 
współpracować tylko 
z tymi, na których mnie 
stać, lub uczestniczyć 
w  jakimś międzynaro-
dowym projekcie. Zwy-
kle wizyta nie kończy się 
tylko premierą, staramy 
się robić coś więcej. Ma 
ona stanowić pewien 
nowy element wchodzą-
cy w skład „wyposażenia” 
przede wszystkim tan-
cerzy, a także repertuaru 

i historii tego teatru, czyli naszego indywi-
dualnego znaku.

 Najbliższy projekt?
Audio video performance – jest zapla-

nowany na cały rok  i składa się z dziesię-
ciu odcinków. To będzie „Polski Teatr Tańca 
wczoraj i dziś”. W każdym spektaklu znaj-
dą się archiwalne materiały audio i wideo, 
a  poszczególne odcinki będą dotyczyły 
czterech lat istnienia teatru, interpretowa-
nych przez współczesnych tancerzy. Pro-
jekt ten zamierzam zrealizować do grudnia 
przyszłego roku. Odcinek specjalny zapre-
zentujemy w czerwcu 2013 roku, podczas 
głównych obchodów jubileuszowych. 

 Organizujesz też słynne na 
świecie warsztaty Dancing Poznań, któ-
re na stałe wpisały się już w kulturalny 
kalendarz miasta. To Twój projekt?

Tak, pomysł jest mój, choć oczywi-
ście nie zrealizowałabym go bez wypró-
bowanej grupy współpracowników. Mało 
kto wierzył w sukces tego przedsięwzię-
cia. Wieszczono, że to będzie niewypał 
i  nikt nie przyjedzie latem do Poznania. 
Już pierwsza edycja pokazała jednak, jak 
ogromne zainteresowanie może wzbu-
dzać ta forma i że trzeba robić warsztaty 
co sezon. I tak w sierpniu przyszłego roku 
odbędą się już dwudzieste Międzynarodo-
we Warsztaty Tańca Współczesnego oraz 
dziesiąty Międzynarodowy Festiwal Te-
atrów Tańca, więc same jubileusze. Ponie-
waż program wciąż poszerzał się o różne 
nowe imprezy, trzy lata temu postanowili-
śmy zorganizować je pod wspólnym tytu-
łem – Dancing Poznań. 

Po blisko dwudziestu latach mogę 
z dumą powiedzieć, że ten trochę szalo-
ny pomysł przyniósł spektakularny suk-
ces. Nie oznacza to jednak, że festiwal czy 
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warsztaty otrzymują jakiekolwiek pienią-
dze na ich realizację, mimo że – jak po-
wiedziałaś – są znane nie tylko w Polsce, 
lecz także w Europie i na świecie. W tym 
roku nie otrzymaliśmy na ten projekt na-
wet złotówki, ani z  urzędu marszałkow-
skiego, ani miejskiego. Zastanawiałam 
się, czy w ogóle będziemy w stanie spro-
stać finansowo imprezom jubileuszowym. 
Wszyscy znacznie podnoszą ceny, a my 
nie mamy jednego metra kwadratowe-
go na własność, nie posiadamy sceny ani 
nawet sali, żeby taki festiwal zorganizo-
wać. Ten teatr istnieje czterdzieści lat, ale 
w pewnym sensie wirtualnie. Jestem bar-
dzo zmęczona. Obiecałam sobie, że nie 
będę już walczyć o siedzibę, lecz jedynie 
o scenę na poszczególne spektakle. Udało 
się to w jakiejś mierze zrealizować w hali 
numer 2 Międzynarodowych Targów Po-
znańskich, choć musimy za każdym razem 
budować scenę, jakiej potrzebujemy. Gra-
my tam większość naszych przedstawień. 
Ze sceny korzystamy dzięki pomocy urzę-
du marszałkowskiego i przychylności pre-
zesa targów, doktora Andrzeja Byrta.

 Ale tę powierzchnię dostaje-
cie gratis?

Nikt nie daje niczego za darmo. Ostat-
nio na przykład musieliśmy zrezygno-
wać z  występów, bo nie było nas stać. 

Nie mamy w Poznaniu własnego miejsca, 
w którym moglibyśmy grać, brakuje pie-
niędzy, by wynajmować przestrzeń do gry 
zarówno w Poznaniu, jak i w kraju. Minister 
kultury nie daje nam ani złotówki – wszyst-
kie moje interwencje spełzły na niczym. 
Musimy startować do programów konkur-
sowych, które są niepewne. Jak w takiej 
sytuacji prowadzić teatr, mając podpisa-
ne umowy zarówno z twórcami, jak i z pra-
cownikami? Mówię teraz otwarcie, bo już 
gorzej być nie może – nikt nas w tym nie 
wspiera. Kiedyś byłam ostrożna w słowach, 
bo wydawało mi się, że zaszkodzę zespoło-
wi, młodym artystom, ale w tej chwili jest 
już tak źle, że nie mam moralnego prawa 
milczeć. Powinnam głośno mówić, w jakiej 
sytuacji musimy pracować, nie po to, żeby 
szantażować, nie po to, żeby żądać czy 
grozić dymisją, jeśli nie będzie to możliwe. 
Moja misja trwa dwadzieścia pięć lat i nie 
zamierzam jej przerwać z dnia na dzień, ale 
muszę myśleć o następcach i o dalszym lo-
sie teatru. Jestem odpowiedzialna za insty-
tucję, a także za ludzi, którzy w niej pracują.

 Ile osób zostałoby na lodzie, 
gdybyś nie chciała tego dalej 
prowadzić?

Nie mówię, że pięćdzie-
siąt osób by poszło na bruk, bo 
może by nie poszło, tylko nie ro-
biłoby takiego teatru, jaki zakła-
dał czterdzieści lat temu Conrad 
Drzewiecki.

 Jakoś działasz tak, 
że ci się to udaje…

Nie wiem, jak to robię, chy-
ba mam jakieś niezwykłe bło-
gosławieństwo. I póki mogę to 
robić, nawet z wielkim trudem, 
póty będę się starać utrzymy-
wać teatr, wraz z dużym zespo-
łem, i dawać prawie osiemdzie-
siąt spektakli na sezon.

 Jesteś pierwszą tan-
cerką, która otrzymała tytuł profesora 
sztuk muzycznych, pierwszą artystką, 
która połączyła karierę tancerza, cho-
reografa i  menedżera z  aktywnością 
akademicką.

Uważam, że tej dziedzinie sztuki, zwłasz-
cza profesjonalnej, potrzebna jest nauka. 
Potrzebne jest również szerzenie wiedzy 
o niej, zarówno o tańcu, jak i o muzyce, pla-
styce czy architekturze. Potrzebni są kryty-
cy i teoretycy, a tych ciągle brakuje. W ten 
sposób też budujemy naszą tożsamość 
przez kulturę, także taneczną. Ten dzie-
sięcioodcinkowy projekt, o którym wspo-
mniałam, będzie miał charakter dokumen-
tacyjno-edukacyjno-artystyczny. Dlatego 
uważam, że jest to bardzo ważne wydarze-
nie. W czerwcu zaplanowana jest premiera 
jubileuszowego spektaklu autorstwa wybit-
nego twórcy współczesnej choreografii, te-
atru i literatury Norwega Jo Strømgrena pod 
znamiennym tytułem „40”. Przedstawienie 

jest współfinansowane z Norweskiego me-
chanizmu Finansowego. Ma to być szczegól-
ne wydarzenie dla Poznania, regionu i całej 
Polski, a nawet Europy.

 Czy to będzie jedyny projekt 
jubileuszowy?

Tak jak już wspomniałam, rok 2013 to 
czas licznych jubileuszy, ale bez benefiso-
wego charakteru, pełen intensywnej pra-
cy, choć ze świadomością szczególnej od-
świętności i wagi. 

 Nie będę Cię pytać o marzenia, 
bo podobno boisz się marzyć…

Marzę o  tym, żeby realizować to, co 
chcę, i to, co powinnam robić. Marzę o tym, 
by przekazać swoją wiedzę ewentualnym 
następcom jak najszybciej, jak najszerzej 
i jak najgłębiej.

 Więc jednak o czymś marzysz. 
Wszystkiego dobrego z  okazji jubile-
uszu. 

fot. z zasobów Polskiego Teatru Tańca
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Z  Benedyktem Roźmiarkiem, dyrekto-
rem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołucho-
wie, rozmawia Merkuriusz

 Pański ośrodek jest pierwszą 
instytucją w  Polsce, której przyznano 
medal „Pro Bono Silvae” – „Dla Dobra 
Lasów”. Z  czym wiąże się ta nagroda 
i czy czują się Państwo spadkobiercami 
idei Czartoryskich?

Medal „Pro Bono Silvae” dostaliśmy 
za całokształt dokonań z  ochrony dzie-
dzictwa leśnictwa polskiego. Ośrodek od 
czterdziestu lat gromadzi zbiory muzeal-
ne i udostępnia je publiczności na pięciu 
wystawach stałych w Muzeum Leśnictwa. 
Dbamy o wiedzę historyczną, prowadzimy 
edukację leśną, współpracujemy z uczel-
niami, stowarzyszeniami, parkami naro-
dowymi i krajobrazowymi oraz muzeami 
w kraju i za granicą. Odrestaurowaliśmy 
i  pielęgnujemy zabytkowy zespół zam-
kowo-parkowy. Prowa-
dzimy także pokazową 
zagrodę zwierząt. To tak 
w skrócie.

Czy czujemy się spad-
kobiercami idei Czartory-
skich? Po części można się 
do tego przyznać. Przy-
wróciliśmy do świetno-
ści szereg zabytkowych 
budowli ich rezydencji, 
przeznaczając je na cele 
muzealne. Rewaloryzuje-
my zabytkowy park arbo-
retum, w myśl historycz-
nych założeń. Myślę, że 
nasze działania spotkały-
by się z aprobatą dawnych właścicieli, któ-
rzy cenili sobie polskość i miłowali przyro-
dę z jej znakomitą częścią, jaką są lasy.

Zabytkowa rezydencja arystokratycz-
na w Gołuchowie ma dwóch zasłużonych 
mecenasów kultury: Lasy Państwowe i Mu-
zeum Narodowe w Poznaniu. Uważana jest 
za perłę Wielkopolski i kraju.

Nasze wysiłki zostały docenione przez 
ministra kultury, który przyznał nam me-
dal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzy-
maliśmy też medal „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego” od marszałka 
województwa.

Kilka dni temu odwiedził nas profesor 
Dariusz Gwiazdowicz, kierownik Zakładu 
Ochrony Lasu poznańskiego Uniwersyte-
tu Przyrodniczego, który przywiózł ze sobą 
gościa z Uniwersytetu w Bergen z Norwegii, 
profesora Torsteina Solhøya. Był zauroczo-
ny Gołuchowem i przyznał, że takiego miej-
sca w Europie nie ma. Bo nie ma!

 Muzeum może się poszczycić 
nowoczesnymi rozwiązaniami multime-
dialnymi...

Rzeczywiście, mamy najnowsze roz-
wiązania techniczne i salę, w której w trak-
cie zajęć można korzystać z internetu. Dużą 

popularnością cieszy się sala plastyczna 
i „Oficyna”, w której przedstawiamy histo-
rię lasów i  leśnictwa, sięgającą przecież 
wielu stuleci. W zbiorach mamy ekspona-
ty od szesnastego wieku począwszy, a na  
czasach dzisiejszych skończywszy. Są to 
obrazy, grafiki i  rzeźby. A żeby zobaczyć 
różnorodny sprzęt używany w lesie trzeba 
przejść przez „Owczarnię”, w  której znaj-
duje się nasza wystawa stała. Nie są to tyl-
ko piła czy siekiera, jak zazwyczaj myślimy. 
Mamy tutaj także narzędzia pomiarowe, in-
strumenty geodezyjne i kartograficzne, bo 
las musi być urządzany, opisywany, mierzo-
ny. Lasy są inwentaryzowane regularnie, 
a prowadzona w nich gospodarka opiera 
się na szczegółowych planach i mapach.

 To mnie Pan trochę rozczaro-
wał (śmiech). Idąc do lasu, myślimy, że 
wchodzimy w jakiś nieznany świat, a tu 
wszystko policzone…

Może niepoliczone są grzyby, na które 
oczywiście leśnicy zapraszają. 

Chciałbym jeszcze powiedzieć, że pro-
wadzimy zajęcia z wiedzy o lesie i ochronie 
środowiska. Kilka lat temu otworzyliśmy 

Spadkobiercy idei 
Czartoryskich
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obiekt edukacyjny w  pomieszczeniach 
dawnej obory. Dysponujemy miejscami 
noclegowymi dla ponad czterdziestu osób. 
Dzięki temu uczniowie przyjeżdżają do nas 
na zielone szkoły. Z roku na rok nasza ofer-
ta cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem; obecnie mamy już częściowo zapeł-
niony kalendarz na rok 2013.

 Wspominał Pan o  parku. To 
jeden z najstarszych i najpiękniejszych 
ogrodów założonych w  stylu angiel-
skim w  XIX wieku. Jest tutaj – nie do 
wiary – osiemdziesiąt tysięcy drzew, 
z  czego dwieście sześćdziesiąt dwa to 
okazy o charakterze pomnikowym…

Nasz park jest też jednym z  najwięk-
szych, bo liczy sobie ponad 158 hektarów. 
Rośnie tu sześćset gatunków drzew i krze-
wów, tyle samo roślin zielnych. Żyje tu kil-
kadziesiąt gatunków ptaków, są też sarny, 

borsuki i drobne ssaki. Przykro mówić, ale 
ludzie zostawiają tutaj małe kotki czy pies- 
ki, którymi staramy się jakoś zaopiekować. 
Czasem zaplącze się tu jakiś dzik czy nawet 
daniel.

A jeśli chodzi o pomniki przyrody, to 
kiedyś były wyznaczane pojedyncze drze-
wa, ale w tej chwili nie ma takiej potrzeby, 
bo cały park jest już zabytkiem i z uwagi na 
to nazywany jest żywym muzeum drzew. 
Przy tej okazji opowiem pewną historię. 
Otóż przy kapliczce św. Jana Gwalberta 
rosną zdrowe, piękne dęby. Pewnego let-
niego i bezwietrznego dnia gruby konar 
oderwał się od pnia i spadł prosto na ła-
weczki stojące pod drzewem. Opatrzność 

uchroniła nas przed wypadkiem – na szczę-
ście nikt na nich nie siedział. 

W tej chwili odtwarzamy aleję świerko-
wą, gdyż świerki Czartoryskich dożyły swe-
go wieku i pousychały. Oby nie było ama-
torów na świąteczną choinkę z parku, bo 
byłaby to dla nas wielka szkoda.

 Ale chyba ustrzeżecie się 
przed tym?

Staramy się przycinać gałązki, żeby 
choinki nie były atrakcyjne.

 Trzydzieści pięć lat temu zało-
żyli Państwo pokazową zagrodę zwie-
rząt, gdzie najważniejsza jest hodowla 
żubrów. Rozpisaliście także konkurs na 
imiona dla nowo narodzonych żubrząt.

Od 1977 roku cały czas rodzą się młode, 
wychowaliśmy ich w sumie setkę. W ubie-
głym roku mieliśmy cztery, w  tym roku 
przyszły na świat dwie krowy i byk. Kon-

kurs na imiona dla nich cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Propozycje przyszły 
nawet z polskiej ambasady w Japonii. Na-
desłano około dziewięciuset pomysłów 
imion. W końcu wybrano Polanina, Polon-
kę i Polesię. 

 Takie wymyślne te imiona. 
Ja bym tam nazwała żubrzycę Pućką 
(śmiech).

Muszą zaczynać się na „po”, by każdy 
wiedział, że pochodzą z Polski. Imiona nie 
mogą się powtarzać, a  osobniki urodzo-
ne w zamkniętych zagrodach są wpisane 
w księgi rodowodowe. 

 Macie też dużo inicjatyw, 
w tym również kulturalnych...

Organizujemy co dwa lata plener ma-
larsko-rzeźbiarski, a  co trzy lata ogólno-
polskie przeglądy twórczości amatorskiej 
leśników, na których mogą się zaprezento-
wać leśnicy malujący, piszący czy fotogra-
fujący. Przeprowadzamy również konkurs 
krasomówczy „Bajarze z Leśnej Polany”. Dla 
dzieci i młodzieży co roku w kwietniu od-
bywa się Dzień Ziemi, w okolicach 1 czerw-
ca spotkanie z lasem. Na jesieni od wielu lat 
ratujemy polskie kasztanowce przed szro-
tówkiem – co roku liście są grabione i pa-
lone, żadnych środków chemicznych nie 
stosujemy. 

Organizujemy różnego rodzaju konkur-
sy; w tym roku był to konkurs dla wszyst-
kich Wielkopolan, zatytułowany „Lasy dla 
ludzi”. Prowadzimy działalność wydawni-
czą, wydajemy broszury edukacyjne, książ-
ki, jak na przykład „Kulturotwórcza rola lasu” 
czy monografię „Gołuchów. Rezydencja 
magnacka w świetle źródeł”. Redagujemy 
też artykuły popularno naukowe i kronikę. 

Corocznie otwieramy kilkanaście wy-
staw czasowych. Uczestniczymy w festy-
nach na Polu Mokotowskim oraz w festy-
nach „Lasom Przyjazny” organizowanych 
przez poznańskich leśników w poszczegól-
nych miastach Wielkopolski. W tym roku 
byliśmy w Turku.

  Wracając jeszcze do historii. 
W  Gołuchowie jest też piękna bibliote-
ka, która ma siedem tysięcy woluminów.

Rzeczywiście jest ona piękna. Zbiory 
tematycznie dotyczą głównie leśnictwa 
i przyrody polskiej. Posiadamy też staro-
druki, które poddaliśmy specjalistycznej 
konserwacji.

 W  2013 roku zamierzają Pań-
stwo prowadzić warsztaty dotyczące 
produkcji nalewek…

Zapraszamy wszystkich, chociaż w kon-
kursie mogą uczestniczyć tylko pracownicy 
Lasów Państwowych i parków narodowych. 
Po otwarciu w kwietniu wystawy zorgani-
zujemy warsztaty dotyczące produkcji na-
lewek, prowadzone przez fachowców z tej 
dziedziny. Na zakończenie nagrodzimy naj-
lepsze trunki. Myślę, że będzie to atrakcyj-
na impreza; każdy, z kim się spotykam, pyta 
o  nią. Większość chciałaby uczestniczyć 
w jury… (śmiech). Obecnie wielu leśników 
zajmuje się produkcją nalewek.

 Nie dziwię się – miejsce zdro-
we, pasieki pewnie też Państwo mają?

W naszym ośrodku jest budynek zwa-
ny Pasieką, w którym urządziliśmy skrom-
ną wystawę pszczelarską. Jako ciekawost-
kę dodam, że dużym zainteresowaniem 
pszczelarzy cieszą się w Lasach Państwo-
wych byłe poligony radzieckie, na których 
rosną duże połacie wrzosów. 

fot. Ośrodek Kultury Leśnej  
w Gołuchowie
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Amerykański portal zajmujący się planowaniem 
karier i doradztwem w tym zakresie opubliko-
wał ranking zawodów poszukiwanych i unika-

nych. Warto zauważyć, że 
listę ustalono na podsta-
wie oczekiwań i poglądów 
użytkowników, a nie poten-
cjalnych pracodawców

Na pierwszym miejscu wśród zawo-
dów, które nie wróżą kariery, znalazł się 
drwal. Nic dziwnego – jest to praca ciężka, 
sezonowa i źle płatna. Coraz mniej lasów 
jest do wycięcia i wykarczowania i trudno 
o awans w tej branży. Jedyną szansą na ka-
rierę są występy gościnne na słynnych festi-
walach drwali w Finlandii. Jednak i w tym 
kraju zawód drwala to już tylko folklor. 
W Kanadzie też się roboty nie znajdzie. 

Na brak zatrudnienia długo jeszcze nie 
będą narzekać rzeźnicy, którzy znaleźli się 
na drugim miejscu. W tym przypadku za-
decydowały względy humanitarne – chyba 
tylko zadeklarowany zwyrodnialec może 
lubić ten fach. Ciągle jesteśmy drapieżni-
kami, dzięki cywilizacji jednak nie musimy 
sami polować – wyręczają nas inni. Szefowie 
rzeźni i masarni liczą krwawe zyski. Warto 
wspomnieć, że Chicago zwano kiedyś czer-
wonym miastem – i to nie z powodu lewico-
wych przekonań mieszkańców, ale dlatego, 
że nim rozpanoszyła się tam mafia, Chica-
go ubojniami i rzeźniami stało. Tu spędzano 
do uboju bydło z całego Dzikiego Zachodu. 
W zawodzie rzeźnika może trudno o karierę, 
ale fortunę nadal można zbić. 

Trzeci zawód, co tu kryć, pogardzany, 
to pomywacz i pomocnik kuchenny w re-
stauracjach. Więk-

szość 
Amerykanów nie uważa 

tego fachu za początek kariery, jak pisze 
się w dydaktycznych powiastkach i prozie 
propagującej niezwykłe awanse. W świecie 
realnym praca na zapleczu restauracji, na 
najniższym stanowisku, to początek upad-
ku. O awansie nie ma mowy. Trudno się wy-
kazać, choć fizycznie zajęcie jest forsowne, 
no i na koniec chyba najgorzej płatne. 

Pora zmienić tonacje i podać przykłady 
tych zawodów, które nie tylko są wyznacz-
nikiem awansu, ale zapewniają sukces i wy-
sokie zarobki. Na pierwszym miejscu wśród 

najbardziej poważanych znalazł się informatyk. Jest to rodzaj współcze-
snego szamana. Większość śmiertelników nie ma pojęcia, czym się zajmu-
je informatyk, ale wie, że plemię doby elektronicznych mediów bez jego 

pracy nie przetrwa. To chyba jedyna kategoria pracowników, z którymi li-
czą się prezesi wielkich korporacji, szanują ich na giełdzie, w świecie finan-
sjery, a media wiedzą, że bez nich byłyby głuche i ślepe. Im sprawniej w tej 
branży się będziemy poruszać, tym większych możemy żądać zarobków. 

Nie dziwi, że na drugim miejscu znajdują się finansiści. Młodzi, ambitni 
ludzie po nocach rozwiązują zadania i wkuwają matematykę. Choć słabo 
wchodzi do głowy, bez biegłości w rachunkach można zostać co najwyżej 
prawnikiem, który ambicją można nadrobić wiele niedostatków. Pieniądz 
to krew liberalnej gospodarki. Kto potrafi poznać tajemnice jego przepły-
wu, zrobi karierę, jeśli nie na giełdzie czy w bankowości, to w doradztwie 
i ubezpieczeniach. 

Trzecie miejsce zajął stomatolog. Wcale mnie to nie dziwi, może ra-
czej spodziewałbym się wyższego miejsca. Każdy zna amerykański topos 

„keep smiling”. Trudno się uśmiechać, mając ruinę w uzębieniu. Tylko Fran-
klin na banknotach się nie uśmiecha – nieszczęśnik stracił uzębienie, ma-
jąc niespełna 25 lat. Dziś kariery nie zrobiłby nawet w ubezpieczeniach. 
Dla Amerykanina dobrze prezentujące się uzębienie jest ważniejsze od 
biżuterii czy nawet dobrego garnituru. Te dodatki nic nie pomogą, jeśli 
uśmiech nie jest wiarygodny i błyskotliwy, niczym reklama sukcesu. Nie 
dziwi, że kompetentni stomatolodzy zarabiają fortunę. Mankamentem tej 
drogi kariery jest to, że wymaga wielu talentów, od naukowych począwszy, 
na rzeźbiarskich skończywszy. O dobrego stomatologa jest równie trudno, 
jak o biegłego informatyka. 

Zapomniałbym o miejscu poza podium. Wśród zawodów niepolecanych 
na czwartym miejscu znaleźli się dziennikarze oraz prezenterzy telewizyj-
ni i radiowi. Może to dziwić, ale jeśli weźmiemy pod uwagę strategie me-
diów na wolnym rynku, zrozumiemy, że dziennikarz też sprzedaje jakiś towar, 
w tym przypadku informację. Amerykanin wie, że domokrążca oferujący od-
kurzacz, który sam sprząta, zwyczajnie kłamie. Dziennikarz, prezenter wdzie-
ra się do domu nieproszony, nie można przed nim zatrzasnąć drzwi, bo ko-
chamy telewizory. Tymczasem on, uzbrojony w zniewalający uśmiech, mówi 
nam, w co mamy wierzyć i jak wygląda świat. Może nawet przeczyć temu 
nasz rozum i zmysły, ale to czwarta władza. Kto kocha władzę? My też nie.

Nim pojawi się polski odpowiednik listy zawodów pożądanych, ro-
kujących błyskotliwą karierę, zastanówmy, się jak wyglądałaby taka lista. 

Na pierwszym miejscu znalazłby się polityk. Prawdą jest, że to w roz-
winiętych demokracjach zawód wysokiego ryzyka. Jak mawiają Anglicy: 
polityk nie różni się niczym od muchy, bo jedno i drugie można ukatru-
pić gazetą. W Polsce to nie działa. Prasa walczy o ujawnianie kolejnych 
afer, przypadków nepotyzmu i protekcji… i nic. Nasi naprawiacze świata są 
opancerzeni niczym husaria. Większość polityków piastuje swoje funkcje 
od dwudziestu lat i nie wybiera się na emerytury, nawet jeśli nie jest z na-
szej bajki. Honor też jest pojęciem historycznym i póki prokurator milczy, 
piekła nie ma. Ryzyko błędu w sztuce nie istnieje, bo w razie wpadki grozi 
odpowiedzialność polityczna. 

Z tego wynika kolejna pozycja na liście – urzędnik państwowy i samo-
rządowy. Wszak zgodnie z tradycją sarmacką zdolności i etos są dziedzicz-
ne. Nikt nie zabiega o kariery i awanse krewnych i powinowatych, skoro 
i tak są najlepsi, a historia dawno wyznaczyła kryteria konkursu na wybrań-
ców. Władze się zmieniają, zgodnie z odwieczną zasadą podziału łupów, 
każda partia ma swoje kadry, ale urzędnicy zostają. Ryzyko wymiany wy-
stępuje wyłącznie na stanowiskach kierowniczych. Synekury nie są dobrze 
płatne, ale można wiele załatwić. 

Trzecią pozycję na liście karier zajmuje posada w radzie nadzorczej lub 
stanowisko doradcy w dowolnej branży. Karierę robi się z nadania, a ry-
zyko ujawnienia niekompetencji jest znikome. Tuż za podium znaleźli się 
celebryci i medialni prezenterzy. Profesje te mają specyficzną, wyjątkowo 
polską odmianę – to znawcy od nawozów i świata. Od lat oglądam tych 
samych ludzi w telewizji, jak zwykle mających słuszne poglądy, niezmien-
nie postępowych. Czasem pojawi się jakaś panienka lub młodzian, znani 
z tego, że są znani. 

Jedno jest pocieszające. Na czwartym miejscu karier wątpliwych, za-
równo w Polsce, jak i w Ameryce, znajduje się praca w mediach.  Prezen-
terom i dziennikarzom nikt nie wierzy. Im więcej zarabiają, tym mniej są 
wiarygodni. 

Zapyta czytelnik, dlaczego jeszcze uprawiam ten zawód? Redakcja dba 
o moją reputację, systematycznie redukując mi honoraria.  

fot. archiwum Nadleśnictwa Kaczory

  Andrzej Wilowski

Kariera
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Przyszła jesień, a z nią prace w ogrodach, przydomowych i firmowych ogródkach – 
już z myślą o zimie. Co zrobić, by naszych ulubionych krzewów 

nie uszkodził mróz? Na to pytanie odpowie Andrzej Brylak, 
właściciel i ekspert centrum ogrodniczego „Ogród marzeń”

Na zimowa-
nie roślin ma wpływ 
kilka czynników: odpo-

wiednie nawożenie, ochro-
na przed chorobami i szkodnika-
mi oraz właściwe zabezpieczenie 
przed niską temperaturą tych 
gatunków roślin, które tego wy-
magają. Już wiosną zaczynamy 
stosować nawozy wieloskład-
nikowe, aby dostarczyć florze 
wszystkich potrzebnych pier-
wiastków, makro – i  mikroele-
mentów. Nasz sklep ma w swojej 
ofercie szeroki wybór nawozów 
wolno działających, których uży-
wa się raz w sezonie, takich 
firm jak Substral 
czy Compo, jak 
również nawo-
zów tradycyjnych, 
które stosujemy kil-
ka razy 
w okre-
sie we-
getacji, 
 
 
 
 
 
 

 na przykład Azofoska, Florovit czy Dr 
Ogrodnik. Częstym błędem w stosowa-
niu nawozów mineralnych jest wysypa-
nie na przykład garści nawozu w jedno 
miejsce, i to tuż przy szyjce korzeniowej. 
Powoduje to silne zasolenie najważniej-
szej części systemu korzeniowego, co 
osłabia roślinę i często doprowadza do 
jej uschnięcia. Nawozy należy rozsiewać 
cienką warstwą pod koroną drzewa czy 
krzewu. 

Od kilku lat na rynku są dostępne 
nawozy jesienne, których używa się we 
wrześniu i październiku. Zawierają one 

przede wszystkim potas i  fosfor – pier-
wiastki, któ-
re zwiększają 
odporność ro-
ślin na niskie 
temperatury. 
Jak głosi po-
rzekadło, na 
pochyłe drze-
wo każda koza 
wejdzie – czyli 
roślina źle od-
żywiona, porażona przez choroby i szkod-
niki, jest zdecydowanie bardziej podatna 
na niekorzystne działanie niskiej tempera-
tury. Polecamy zatem stosowanie środków 
ochrony, aby uchronić rośliny przed osła-
bieniem przez choroby grzybowe, mszyce 
przędziorki czy inne szkodniki. Pracujące 
u nas osoby mają wykształcenie ogrodni-
cze, pomogą więc postawić diagnozę i po-
lecić odpowiednie środki ochrony roślin. 

Jest pewna grupa roślin ozdobnych, 
które mimo właściwego nawożenia 

i  optymalnego stosowania środków 
ochrony mogą wymarznąć, szczegól-
nie podczas bezśnieżnych zim. Należą 
do niej: róże wielkokwiatowe, raba-

towe i pienne; hortensje ogrodowe, 
ketmia syryjska, magnolie, jak rów-
nież grupa roślin zimozielonych, ta-
kich jak różaneczniki, laurowiśnie, 
ostrokrzewy czy azalie japoń-
skie. Wymienione gatunki wy-
magają, szczególnie w młodym 
wieku, zabezpieczenia jeszcze 

płytko rozrośniętego systemu korzeniowe-
go przez zrobienie kopczyka z kory, ziemi 
czy liści. Dobrze jest, kiedy kopczyk zasła-
nia również część pędów. Rośliny zimozie-
lone zabezpieczamy przed szkodliwym 
działaniem mroźnego wiatru i  promie-
ni słonecznych przez osłanianie ich tka-
niną cieniującą (białą geowłókniną), tak 
aby zminimalizować niekorzystny wpływ 
dużych różnic temperatur między dniem 
a nocą. Należy pamiętać, aby prace osła-
niające wykonać dopiero wtedy, gdy tem-
peratura spadnie poniżej zera. W naszym 
sklepie oferujemy gotowe kaptury, które 
można łatwo założyć lub zdjąć, kiedy tem-

peratura zimą wzro-
śnie powyżej zera. 

C z ę s t o  n a s i 
klienci pytają, jakie 
rośliny mogą upra-
wiać na balkonie, 
aby nie mieć dużo 
kłopotów z  ich zi-
mowaniem. Jeśli 
chodzi o  rośliny zi-
mozielone, to pole-

camy żywotniki, sosny i jałowce, odradzamy 
natomiast cyprysiki, laurowiśnie czy ostro-
krzewy. Kolejna sprawa, która może budzić 
wątpliwości, jest związana z zakupem świą-
tecznej choinki w donicy. Co zrobić, aby 
się przyjęła w  przydomowym ogródku? 
Po pierwsze, należy kupić drzewko jak naj-
mniejsze. Po drugie, jak najkrócej trzymać 
je w mieszkaniu, oczywiście jak najdalej od 
źródeł ciepła.  

Ogród MarzeƒOgród Marzeƒ

Róża pienna, aby nie przemarzła, 
powinna być osłonięta stroiszem – 

gałązkami roślin iglastych

Zapraszamy do naszego sklepu  
na ul. Kirkora 2 w Swarzędzu.  

Kontakt: tel. 61 815 91 23,  
e-mail: biuro@ogrod-marzen.pl.  

Chętnie doradzimy w każdej 
nurtującej Państwa sprawie



Orquesta Buena Vista Social Club to kwintesencja kubańskiej muzyki, któ-
rą mogą nam zagwarantować tylko oryginalni członkowie Buena Vista Social 
Club. W skład grupy wchodzą prawdziwi weterani popularnego w latach 40-
tych hawańskiego klubu, artyści biorący udział w nagraniu albumu oraz fil-
mowego sukcesu o tym samym tytule.  Buena Vista Social Club to nie tylko 
miejsce, zaliczana przez magazyn Rolling Stone do listy albumów wszechcza-
sów płyta czy nominowany do Oscara film – to międzynarodowy fenomen, 
który spopularyzował son, danzón, bolero, guairę i inne kubańskie rytmy na 
całym świecie. Występ Orquesta Buena Vista Social Club, na czele z genialną 
Omarą Portuondo, to niesamowite przeżycie, podróż w głąb Kuby, opowieść 
pełna pasji, radości życia i porywającej  muzyki, która wypełniała niegdyś le-
gendarny hawański klub.

ZAPRASZAMY!
12 listopada – POZNAŃ, Hala Arena, godz. 19
13 listopada – WARSZAWA, Sala Kongresowa, godz. 19
14 listopada – GDYNIA, Hala Gdynia, godz. 19


