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Z  profesorem Stefanem Jurgą, Dy-
rektorem Centrum NanoBioMedycz-
nego w  Poznaniu, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Niedawno zostało otwarte 
– chyba nie ma przesady w  tym okre-
śleniu – kosmiczne Centrum NanoBio-
Medyczne. Proszę powiedzieć, skąd po-
mysł na projekt?

Ma on dość długą historię. Już w  la-
tach 90. próbowaliśmy tworzyć w Poznaniu 
ośrodek, który skupiałby wspólne zaintere-
sowania badawcze uczonych pracujących 
w różnych instytucjach naukowych. Jed-
nym z takich pomysłów było Centrum Re-
zonansów Magnetycznych, w którego dzia-
łalność zaangażowałem się osobiście wraz 
z nieżyjącym już profesorem Janem Stan-
kowskim z  Instytutu Fizyki Molekularnej 
Polskiej Akademii Nauk.

W  kolejnym projekcie, którego ce-
lem były badania polimerów na poziomie 
podstawowym i aplikacyjnym, doprowa-
dziliśmy wspólnie z kolegami z  Niemiec 
do uzyskania dużego grantu z  Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Otrzy-
mane pieniądze przeznaczyliśmy na za-
kup aparatury badawczej i  dalsze bada-
nia związane z polimerami i materiałami 
biodegradowalnymi. 

Pomysł na Centrum NanoBioMedyczne 
narodził się w latach 90. ubiegłego stule-
cia w trakcie mojego pobytu w USA, kiedy 

byłem profesorem wizytującym na Uni-
wersytecie Cornella, gdzie po raz pierw-
szy spotkałem się z tak interdyscyplinarną 
placówką, która obejmowała różne na-
uki przyrodnicze. Do powstania koncep-
cji CNBM przyczynili się współpracujący 
ze mną w Zakładzie Fizyki Makromoleku-
larnej UAM, prof. Krzysztof Kempa i prof. 
Michał Giersig, a  także prof. Adam Pat-
kowski oraz prof. Ryszard  Naskręcki z Wy-
działu Fizyki UAM, jak również prof. Janusz 
Gadzinowski i  prof. Andrzej Mackiewicz 
z Uniwersytetu Medycznego, prof. Erwin 
Wąsowicz i prof. Ryszard Słomski z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego, prof. Ryszard Czaj-
ka i prof. Ewa Andrzejewska z Politechniki 
Poznańskiej, prof. Feliks Stobiecki z Instytu-
tu Fizyki Molekularnej PAN. W wyniku spo-
tkań i rozmów w 2006 roku powołaliśmy – 
na podstawie porozumienia podpisanego 
przez rektorów Uniwersytetów Medycz-
nego i Przyrodniczego, UAM i Politechniki 
Poznańskiej – Centrum NanoBioMedycz-
ne, z zamiarem kształcenia opartego na 
badaniach przede wszystkim doktoran-
tów, a także magistrantów w obszarze na-
nonauk i nanotechnologii, łączącym wiele 
elementów fizyki, biofizyki, chemii, biolo-
gii molekularnej i biotechnologii, farmacji, 
nauk materiałowych i nauk medycznych. 

Na budowę i  wyposażenie Między-
uczelnianego Centrum NanoBioMedyczne-
go otrzymaliśmy w 2009 roku dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. Było to ponad 111 mln zł. Poza 
tym rozpoczęliśmy kolejne działania, aby 
pozyskać najlepszych doktorantów. W 2010 
roku zainaugurowaliśmy studia doktoranc-
kie z zakresu nanonauk i nanotechnologii. 
Z ponad 150 kandydatów wybraliśmy 30 
doktorantów, których czteroletnie stypen-
dia możemy finansować dzięki wsparciu 
w wysokości dziewięciu milionów złotych. 
Nawiązaliśmy także szeroką współpracę za-
graniczną z ponad dwudziestoma dosko-
nałymi instytucjami nanotechnologiczny-
mi w świecie, by umożliwić doktorantom, 
w  trakcie studiów doktoranckich, odby-
cie rocznego stażu w  zagranicznej uczel-
ni partnerskiej, w której mogliby się uczyć 
i posiąść wiedzę przydatną  do realizacji ich 
doktoratów.  

 Czym jest Centrum 
NanoBioMedyczne?

To przede wszystkim interdyscyplinar-
ne międzyuczelniane centrum nastawione 
na kształcenie doktorantów i magistrantów 
opierające się na badaniach w obszarze na-
nonauk i nanotechnologii oraz ich zastoso-
waniu w biologii i medycynie. Doktoranci 
realizują projekty doktoranckie związane 
z  wytwarzaniem, charakteryzacją i  bada-
niem nanomateriałów, a także z ich wyko-
rzystaniem w nanoelektronice, w manipu-
lacji komórkowej, w  inżynierii tkankowej, 
w diagnozowaniu chorób i ich terapii, w wy-
twarzaniu nanonarzędzi, takich jak na przy-
kład bioczujniki do rozpoznawania chorób. 

Nowa jakość w nauce

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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Doktoraty są prowadzone przez wybitnych 
uczonych naszych czterech uczelni po-
znańskich we współpracy z profesorami za-
granicznych uczelni partnerskich. Centrum 
jest miejscem badań interdyscyplinarnych 
i naukowego dialogu młodych ludzi: dok-
torantów i magistrantów wraz z ich starszy-
mi kolegami doktorami odbywającymi sta-
że podoktorskie oraz z grupą profesorów. 
Centrum to także gospodarz dwóch wiel-
kich międzynarodowych konferencji nauko-
wych odbywających się każdego roku, tym 
samym staje się miejscem spotkań młodych 
doktorantów z Europy i świata.

 Podobno nanotechnologia 
daje nadzieję na to, abyśmy żyli wiecz-
nie. Sugeruje tak na przykład amery-
kański wizjoner...

Tak, Ray Kurzweil. Jest w tym wszystkim 
trochę fantazji, natomiast na pewno nano-
technologia otwiera drogę do rozwoju sper-
sonalizowanej medycyny, a tym samym do 
dłuższej przeżywalności człowieka. Dzięki 
nanotechnologii można poprawiać warunki 
środowiskowe, np. w stosunku do nowych 
odnawialnych źródeł energii, do jakości 
wody pitnej czy toksyczności materiałów, 
stawiać szybsze i trafniejsze diagnozy prze-
różnych chorób, regenerować narządy, wy-
korzystując komórki macierzyste, aplikować 
właściwe leki dostosowane do danego pa-
cjenta czy prowadzić celowane terapie. Po-
nadto, jeśli stosujemy nanotechnologię do 
miniaturyzacji baterii i sprawiamy, że dłużej 
pracują, to mogą one być później używane 
w  różnych nanonarzędziach monitorują-
cych organizm ludzki, w tym choćby w roz-
rusznikach serca. W takim sensie nanotech-
nologia nie tylko przedłuża ludzkie życie, ale 
także zwiększa  jego komfort. 

 Ile osób zatrudnia Centrum? 
W sumie związanych z nami jest w tej 

chwili około siedemdziesiąt osób, w tym, 
jak wspomniałem, 30 doktorantów, 20 mło-
dych doktorów, 15 naszych profesorów 
i ponad 20 współpracujących profesorów 
zagranicznych. Jest też duża grupa studen-
tów, szczególnie biofizyki związanej z opto-
metrią, ale także biologii i fizyki, technologii 

chemicznej, farmacji i medycyny, rozpoczy-
nających swoje prace magisterskie w przy-
szłym roku. Ponadto uruchamiamy duży 
program nauczania zdalnego...

 ...tak, jak w telemedycynie.
Właśnie tak. W  miejscach odbywa-

nia zajęć studenci będą mogli w  trybie 
dialogowym analizować na ekranach 
komputerów obrazy uzyskane przez mi-
kroskopy elektronowe, atomowe czy 
optyczne, uczyć się zasad działania i ob-
sługi spektrometrów. 

 Czy kształcący się tutaj mło-
dzi ludzie znajdą później zatrudnienie, 
czy będą potrzebni naszemu państwu?

Jestem o tym głęboko przekonany. Na-
notechnologia w dużym stopniu wpłynie 
na rozwój człowieka i społeczeństw w XXI 
wieku. My pracujemy już nad projekta-
mi, które będą wspierać zakładanie ma-
łych firm nanotechnologicznych. Bardzo 
chciałbym, aby te przedsiębiorstwa otwie-
rali nasi absolwenci, aby stawali się coraz 
bardziej konkurencyjni na rynku nowych 
technologii, aby wzmacniali innowacyjną 
gospodarkę tutaj, w kraju. W tej materii ist-
nieje potrzeba wspólnych działań zarówno 
uniwersytetów, jak i instytucji badawczych, 
banków, samorządów terytorialnych, śro-
dowisk gospodarczych, instytucji państwo-
wych wspierających badania i rozwój. 

 Uroczystość inauguracyjną 
otwierał jeden z najznamienitszych pol-
skich i światowych naukowców, chemik, 
profesor Krzysztof Matyjaszewski. Dla-
czego właśnie on?

Profesora Matyjaszewskiego znam od 
dawna. Poznaliśmy się w  latach 80., kie-
dy byłem jeszcze stypendystą w Mogun-
cji w Instytucie Maxa Plancka. Profesor ma 
wybitne osiągnięcia naukowe, dlatego gdy 
stworzyliśmy program doktorancki, popro-
siłem go, aby nasi doktoranci mogli u nie-
go odbywać staże naukowe. Obecnie jed-
na z moich doktorantek jest na rocznym 
stażu w jego laboratorium w Carnegie Mel-
lon University w Pittsburgu, i mam nadzie-
ję, że zdobytą tam wiedzę, doświadczenie 
i atmosferę przeniesie do nas. 

 Mówi się o  profesorze Maty-
jaszewskim, że jest kandydatem do Na-
grody Nobla…

Tak, mówi się o tym od dawna. Nie-
wątpliwie należy do czołówki świato-
wych uczonych, jest jednym z  najczę-
ściej w świecie cytowanych naukowców. 
Otrzymał już wiele nagród. Znany jest 
jako twórca metody ATRP, czyli „kontro-
lowanej polimeryzacji rodnikowej z prze-
niesieniem atomu”. Dzięki niej można 
stworzyć dowolne architektury makro-
molekularne,  na przykład nanotranspor-
tery leków, tworzyć układy hybrydowe, 
które charakteryzują się nadzwyczajnymi 
własnościami mechanicznymi, ale także 
produkować lepsze i przyjaźniejsze dla 
środowiska lakiery samochodowe, ko-
smetyki i tak dalej. 

 W  swoim wystąpieniu pod-
czas inauguracji Rektor UAM, profesor 
Bronisław Marciniak, stwierdził, że Pań-
stwa projekt zainicjował nowe między-
uczelniane centrum naukowe. Czy są ja-
kieś dalsze wspólne projekty?

Nasze Centrum jest otwarte na koope-
rację naukowo-dydaktyczną w  zakresie 
nanotechnologii i nanonauk z  instytucja-
mi krajowymi i zagranicznymi. Poznańskie 
uczelnie, z którymi współpracujemy, dają 
nam olbrzymi potencjał intelektualny, ale 
do wspólnych działań zapraszamy także 
inne ośrodki z  całej Polski. Jesteśmy dla 
wszystkich, którzy chcą wnieść w  nasze 
Centrum nowe pomysły, swój potencjał na-
ukowy i intelektualny. 

 Czego można Panu życzyć?
Zależy mi, aby ujawnione talenty, mło-

dzieńczy entuzjazm i twórczy zapał zespołu 
naukowego Centrum prowadziły w konse-
kwencji do osiągania jak najlepszych wyni-
ków naukowych, które miałyby duży poten-
cjał aplikacyjny w naukach materiałowych, 
w biologii i w medycynie. Chciałbym, aby 
Centrum poprzez swój interdyscyplinarny 
charakter i zauważaną już przez naszych 
partnerów zagranicznych nową jakość sta-
ło się ważnym punktem odniesienia na na-
ukowej mapie Polski i Europy.  



 Chciałabym na początku po-
gratulować wspaniałego stylu, w jakim 
został Pan powtórnie Rektorem – spo-
łeczność akademicka okazała Panu 
ogromne zaufanie i  poparcie, bowiem 
nie miał Pan kontrkandydata. Działania, 
które podejmował Pan w czasie swojej 
kadencji, to jedno wielkie budowanie. 

Była możliwość pozyskania środków 
i należało o nie zawalczyć, aby poprawić 
bazę materialną uczelni. Co więc zrobili-
śmy w  tej kadencji? Po pierwsze dokoń-
czyliśmy Centrum Kongresowo-Dydaktycz-
ne. Wprawdzie część kongresowa była już 
otwarta przez mojego poprzednika, jed-
nak brakowało Biblioteki Głównej, która 
jest bardzo nowoczesna i stwarza warun-
ki nie tylko do przechowywania podręcz-
ników i czasopism, ale także do nauki, do 
pracy. Studenci pokochali to miejsce. Pro-
szę sobie wyobrazić, że aktualnie zamy-
kana jest o pierwszej w nocy. Stworzył się 
tam trochę zachodni model polegający na 
tym, że dom studencki składa się tylko ze 
stołu i półeczki, w nim toczy się życie to-
warzyskie. Jeśli biblioteka jest ulokowa-
na w kampusie, między akademikami, to 
student zostawia książki otwarte, idzie na 
chwilę do domu studenckiego, aby coś 
zjeść, zaraz wraca i uczy się dalej. To  mi się 
bardzo podoba. 

Podczas budowy istniały głosy poda-
jące w wątpliwość sensowność wielkich 
bibliotek w dobie Internetu. Okazuje się, 
że są one potrzebne, tylko muszą speł-
niać inne wymagania. Proszę mi wierzyć, 
że w czasie sesji brakuje tu miejsc. To była 
bardzo udana inwestycja. Druga to ocze-
kiwany Dom Studencki „Karolek”, realizo-
wany w pilnym trybie. Warunki w nim są 
komfortowe – jedno- i dwuosobowe poko-
je, każdy z aneksem kuchennym i łazienką. 
Na parterze znajduje się restauracja-bistro, 
oprócz tego na każdym poziomie ulokowa-
no pięknie wyposażone kuchnie, w których 
można wspólnie gotować.

Wkrótce zostanie ukończone na-
sze trzecie przedsięwzięcie, nowoczesne 

Centrum Biologii Medycznej dla kilku nauk 
podstawowych, gdzie będzie się znajdo-
wało pierwsze na naszej uczelni między-
wydziałowe laboratorium. Zadanie tego 
miejsca to obsługa wysoce specjalistycz-
nych badań. Idea ma na celu zwiększenie 
impetu naukowego.

Zdobyliśmy również pieniądze, żeby 
wyremontować oddział opieki medycz-
nej na ulicy Długiej. Budujemy i kończymy 
coś, co jest w Poznaniu bardzo potrzebne – 
oddział noworodkowy dla tych dzieci, któ-
re po urodzeniu wyjechały z matkami do 
domu, jednak jeśli się z nimi coś dzieje, to 
nie mają dokąd wrócić. Myślę, że oddamy 
go pod koniec roku, będzie dwadzieścia 
kilka łóżek.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem był 
remont dziesięciu największych sal wykła-
dowych. Mają one powyżej 150 miejsc, nie-
które dochodzą nawet do niemal 300. Dla 
tej ogromnej inwestycji udało nam się rów-
nież pozyskać środki unijne. Sala, do której 
dzisiaj wchodzi student, jest zupełnie inna, 
nowoczesna, wszędzie posiada dojścia do 
Internetu itd. Można powiedzieć, że fak-
tycznie ten czas był wielkim budowaniem.

 Ile to kosztowało?
Trudno powiedzieć, gdyż każda inwe-

stycja była realizowana oddzielnie. Wy-
kończenie dziesięciu sal wykładowych 
i biblioteki wyniosło ponad 30 mln zł. Cen-
trum Biologii Medycznej, które dopina-
my – 60 mln, akademik około 27 mln. To 
były wielkie wydatki, a trzeba pamiętać, że 
uczelnia mocno zaangażowała też własny 
budżet. Czasem dyskutowaliśmy, czy nie 
działamy zbyt ryzykownie, ale jeśli poja-
wia się okazja sfinansowania większości 
kosztów, trzeba ją wykorzystać, bo może 
się tak szybko nie powtórzyć. Myślę, że 
czasy stwarzają każdemu rektorowi pew-
ne wyzwania i akurat moja kadencja przy-
padła w takim okresie, że musiałem od razu 
podjąć decyzję. Wiedziałem, że baza, którą 
tworzymy, będzie wykorzystywana przez 
dziesiątki lat. Z innych rzeczy, niewidocz-
nych dla ogółu, wymieniłbym jeszcze po-
wstałe w dawnej bibliotece Centrum Eg-
zaminów Medycznych. Studenci mają tam 
110 osłoniętych stanowisk komputero-
wych. Zdają ten sam test, ale serwer mie-
sza pytania, więc pojawiają się one pod in-
nymi numerami na różnych stanowiskach, 
co uniemożliwia ściąganie. Po zakończeniu 
komputer szybko przedstawia studentom 
wyniki.

Rozwijamy też centrum fantomowe. 
Na świecie odchodzi się od tego, żeby po-
czątkujący studenci uczyli się na pacjen-
cie. Nam jako pomoc dydaktyczna służą 
różne fantomy. Najprostsze to na przykład 
replika ręki z  żyłami do nauki nakłuwa-
nia żył. Posiadamy fantomy, które można 

Stawiam 
na myślenie 
strategiczne

Z profesorem Jackiem 
Wysockim, Rektorem 
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, rozmawia 
Mariola Zdancewicz
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zaprogramować na wszystko. Potrafią pła-
kać, pocić się, mieć częstoskurcz albo prze-
stać oddychać. Grupa studentów musi po-
radzić sobie z sytuacją. Robią to sami, nie 
mają asystenta. Wszystko jest nagrywa-
ne, są obserwowani przez lustro weneckie, 
a po zakończeniu działań nagranie odtwa-
rza się i wspólnie analizuje. To jest inna ja-
kość nauczania. 

Mam poczucie dobrze wykorzystane-
go czasu, w  którym uzupełniliśmy zapo-
trzebowanie uczelni.

 Jakie ma Pan plany?
Zawsze jest coś do zrobienia, a należę 

do zwolenników planowania dwufazowe-
go. Z jednej strony myślę operacyjnie, co 
zrobię przez następne cztery lata, z dru-
giej – strategicznie, co będzie za 10-15 lat. 
W tym celu muszę przygotować grunt dla 
moich następców.

 Zapewne powstaną też u Pań-
stwa nowe kierunki...

Uczelnia medyczna posiada tzw. żela-
zny zestaw kierunków: lekarski, lekarsko-

-dentystyczny, pielęgniarstwo, farmację 
i analitykę. W ostatnich latach otworzyli-
śmy dietetykę, elektroradiologię, diagno-
stykę i fizjoterapię. W tym roku inauguru-
jemy terapię zajęciową i nową specjalność 

– opiekę nad ludźmi starszymi. Uważam, że 
istnieje taka potrzebna. Z  jednej strony 
mamy bezrobocie, a z drugiej rośnie licz-
ba ludzi starszych, którymi trzeba się zaj-
mować. Ruszamy też z optometrią – jest to 
zawód, który w Polsce z trudem się przebi-
ja. Optometrysta bada wady wzroku i do-
biera okulary. Na zachodzie rzadko który 
okulista się tym zajmuje, bo szkoda jego 
czasu. Pierwsze diagnozy stawia właśnie 
optometrysta.

Szkoła, która dba o  swoją reputację, 
przyjmuje tylu studentów, na ilu pozwala 
jej baza, tak, żeby można było ich czegoś 
nauczyć. Tłumy muszą iść gdzie indziej. Po-
nadto nowa ustawa zmusza nas do szuka-
nia sensownej oferty dla młodych ludzi, by 
znaleźli miejsca pracy, i obliguje do moni-
torowania absolwentów, dzięki czemu do-
wiemy się, po jakich kierunkach trudno 
znaleźć zatrudnienie.

 A nie boi się Pan, Panie Rekto-
rze, niżu demograficznego?

Na pewno w jakiś sposób nas dotknie, 
może nie na kierunku lekarskim, gdzie jest 
czternaście osób chętnych na miejsce, czy 
na dentystyce, na której sytuacja wygląda 
analogicznie, ale już na przykład na pielę-
gniarstwie czy na położnictwie zaczynamy 
troszkę niż odczuwać.

 Pana motto brzmi: „Chcę po-
prawić pozycję Uniwersytetu Medycz-
nego”. W jakich sferach?

Uważam, że jest jeszcze sporo do zro-
bienia, gdyż uczelnie medyczne mają duże 

możliwości. Wchodzimy na rynek światowy, 
lecz moim zdaniem potencjał, który posia-
damy, jest znacznie większy niż ten, który 
wykorzystujemy. Dlatego chcę zintensy-
fikować prace naukowe na uczelni. By to 
osiągnąć, wiele pracownikom ułatwiamy. 
Drugą sprawą jest polepszenie jakości na-
uczania, w związku z tym młodzież ocenia 
na bieżąco swoich nauczycieli. Przynosi to 
korzyść przede wszystkim studentom.

 Są Państwo partnerem Cen-
trum NanoBioMedycznego na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza. 
Jak widzą Państwo swoją rolę w  tym 
projekcie?

To ciekawe przedsięwzięcie o randze 
ośrodka międzyuczelnianego, którego 
twórcą jest profesor Stefan Jurga. Ośrodek 
ma bardzo duży potencjał i zgromadzono 
w nim wyrafinowane urządzenia. Kieruje-
my tam przede wszystkim naszych dok-
torantów, którzy w ten sposób mają oka-
zję pracować na najnowocześniejszym 
sprzęcie. Dochodzą do 
tego wspólne granty, o tyle 
ważne, że do pewnych pro-
jektów nie warto angażo-
wać własnego budżetu. Po-
przez naszych doktorantów 
i  projekty badawcze chce-
my być aktywnym uczestni-
kiem Centrum.

 Wiele akcji charytatywnych 
dotyczy Kliniki Kardiochirurgii Dziecię-
cej UMP na ulicy Szpitalnej, działającej 
pod kierownictwem profesora Michała 
Wojtalika. Jaki będdą jej losy?

Lekarze pracują tam w  ciężkich wa-
runkach, wykonując bardzo trudne zabie-
gi. Poprawa obecnego stanu nie jest pro-
sta. Wyposażenie kosztuje sporo, szukamy 
na nie środków. U schyłku tego roku roz-
pocznie się remont, który znacznie popra-
wi warunki pracy i pobytu dzieci, ale jest 
to rozwiązanie doraźne, natomiast w dru-
gim etapie mamy przewidziany plan bu-
dowy Zachodniego Centrum Chorób Ser-
ca i Naczyń. Będzie to duży nowy szpital, 
prawdopodobnie zastąpi on klinikę przy 
ulicy Długiej, która nie jest szpitalem 

naszym, tylko zakonnym, udostępnio-
nym nam.

Po powstaniu Centrum przewidziane 
jest miejsce na kardiochirurgię dziecięcą. 
Budowa potrwa na pewno parę lat. Istnie-
ją tu pewne wątpliwości w sferze projek-
towania, gdyż część zabiegów, które nie-
gdyś wykonywało się w kardiochirurgii na 
otwartym sercu, dziś z powodzeniem za-
stępują metody radiologiczne.

 Na co Pan stawia w  pracy 
i w życiu, nie tylko jako Rektor, ale rów-
nież jako człowiek?

Szalenie ważną rzeczą jest dla mnie at-
mosfera w zespole. Chodzi o to, żeby wi-
dzieć, że pracownicy przychodzą do pra-
cy z przyjemnością, a nie jak na skazanie. 
To owocuje! Nigdy nie miałem problemów 
z pozyskaniem asystentów. Lubię dać lu-
dziom pewien zakres samodzielności, 
jednak ważna jest też odpowiedzialność. 
Uczyłem się kiedyś zasad zarządzania i te-
raz z tego korzystam. 

 Jakie 
ma Pan zaintere-
sowania?

Na pewno mu-
zyka – gram na 
fortepianie, a  od 
dwóch lat mam 
w  domu keybo-
ard elektroniczny. 
Muszę powiedzieć, 

że uwielbiam grać, gdy jestem zmęczony 
i zdenerwowany, wówczas ściągam sobie 
najprzeróżniejsze nuty muzyki popularnej 
i poważnej.

Interesuję się też turystyką. W związku 
ze zobowiązaniami zawodowymi – moja 
specjalizacja to choroby zakaźne – zwie-
dziłem sporą część świata: przejechałem 
około osiemdziesiąt krajów na wszystkich 
kontynentach. Dużo czytam, jestem aktu-
alnie w fazie przechodzenia z książek dru-
kowanych na elektroniczne, ponieważ jeż-
dżąc pociągami i latając samolotami, dużo 
wygodniej mieć w torbie i czytać e-booka 
niż tradycyjną książkę. Lubię to. 

 Jest Pan wodnikiem?
Nie, jestem rakiem. 

fot. Mirosław Baryga
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 Na zaproszenie Ministerstwa 
Gospodarki z  wizytą do Polski przyje-
chał prezydent Europe Air Sports David 
Roberts. Rozmowy toczyły się głównie 
wokół obecnych regulacji dotyczących 
General Aviation, ale i  możliwości wy-
miany doświadczeń oraz współpracy, co 
spotkało się ze wspólną przychylnością. 
Proszę o podsumowanie wizyty. 

Bardzo ważne jest to, że odnosimy się 
do podstawowych zasad, takich jak za-

sada subsydiarności w lotnictwie dużym 
(w którym regulacje są bardzo precyzyjne) 
i małym. Zaimponowało mi, że na rynku 
brytyjskim nie ma regulacji dla tych naj-
mniejszych samolotów z klasy light. Ozna-
cza to, że można w ramach przepisów euro-
pejskich stosować różne rozwiązania, także 
takie, które zmniejszą przeszkody biurokra-
tyczne w dostępie do latania sportowego 
i prywatnego. W moim przekonaniu bar-
dzo potrzebne w  Polsce jest zastosowa-
nie podobnego modelu. Weźmy przykład 
Czech, gdzie jest inne podejście do lek-
kich statków powietrznych niż do dużych, 
z odpowiednio złożonymi przepisami ade-
kwatnymi do ich znaczenia. Okazuje się, że 
daje to bardzo dobre efekty. Czesi nie tylko 
mają więcej samolotów lekkich w prywat-
nym użyciu, ale zbudowali też dużą gałąź 
przemysłu nastawionego na eksport wła-
śnie tych samolotów. 

 Pewnym kłopotem jest też 
fakt, że Polski w  organizacji EAS w  tej 
chwili nikt nie reprezentuje, zajmują 

się tym Niemcy, a  wprowadzone przez 
nich rozwiązania są dla nas niekorzyst-
ne. Czy Pan pomyśli, żeby ktoś pojawił 
się w tych władzach?

Ważne, byśmy wykorzystali wszystkie 
możliwości, także reprezentacji w forach 
europejskich, gdzie są różnego rodzaju 
komitety koordynacyjne, zrzeszające kra-
jowych regulatorów, ale także, żeby pro-
mować nasze organizacje i stowarzyszenia 
lotnicze. Z rozmowy z panem Robertsem 

wynikało, że najistotniejsza jest koopera-
cja z Komisją Europejską oraz Parlamentem 
Europejskim przy wprowadzaniu regulacji 
ogólnoeuropejskich, które w moim prze-
konaniu powinny być wdrażane w drodze 
rozporządzeń, a więc regulacji bezpośred-
nio stosowanych we wszystkich krajach eu-
ropejskich. Tylko te aspekty, które mają wy-
jątkowy krajowy bądź kulturowy charakter, 
należy regulować w dyrektywach. Przykład 
z  innej dziedziny, taka drobna, a bardzo 
ważna dla rynku telefonów komórkowych 
sprawa: przyjęto wreszcie jednolity euro-
pejski standard wtyczki do ładowarki. Trze-
ba tu było sporej synergii. Gdyby podob-
nie podejść do przepisów General Aviation, 
wówczas rozwijałoby się ono z  o  wiele 
większym rozmachem przede wszystkim 
u nas, w całej Europie, tak jak to ma miej-
sce w Stanach Zjednoczonych.

 Od listopada ubiegłego roku 
wiadomo, że Polska została wybrana 
krajem partnerskim Międzynarodowej 
Wystawy Lotnictwa i  Astronautyki ILA 

w  Berlinie organizowanej we wrześniu. 
Potwierdziły to stosowne umowy podpi-
sane w tym roku przez Pana Ministerstwo, 
Targi Berlińskie i  Związek Niemieckiego 
Przemysłu Lotniczego i  Astronautyczne-
go, a w lipcu umowa na program promo-
cji Polski podczas targów, który został ob-
jęty wsparciem w  ramach Innowacyjnej 
Gospodarki. Na jakim etapie są przygoto-
wania do tej dużej imprezy?

Jesteśmy już gotowi. Mam nadzieję, 
że Polska zaprezentuje się tam w ciekawy 
sposób. Z jednej strony możemy pokazać 
osiągnięcia w dużym przemyśle lotniczym 
i współpracę z największymi producenta-
mi na świecie, z drugiej – będzie też kilka 
propozycji z zakresu lekkich statków oraz  
skierowanych do nabywcy prywatnego, 
między innymi model mini jeta projekto-
wanego przez pana Rafała Ładzińskiego. To 
bardzo ciekawa oferta. Biorąc pod uwagę, 
że są tam systemy bezpieczeństwa opar-
te o centralny spadochron, mini jety sta-
nowią szansę dla taksówek powietrznych, 
a te mogą być nawet bezpieczniejsze od 
dużych samolotów. Dzisiaj w Europie po-
trzeba tego typu rozwiązań, które  umoż-
liwią szybkie i pewne przemieszczanie się.

W programie mamy też imprezy towa-
rzyszące, jak występ Grupy „Żelazny”. Je-
stem pewien, że będzie to duże przeżycie 

dla uczestników targów. Sam miałem oka-
zję kiedyś spróbować lotu z  jej członkami 
i  są to emocje nie do zapomnienia. Pod-
szkolono mnie tak, żebym w  odpowied-
nim momencie potrafił się sprężyć, żeby 
nie stracić przytomności przy różnych 
akrobacjach, a to sprawy, o których trzeba 
wiedzieć, bo na co dzień się tego człowiek 
nie uczy.

 W  wypowiedziach na temat 
Polski jako partnera Targów Berlińskich 
znalazła się opinia dyrektora generalne-
go Związku Niemieckiego Przemysłu Lot-
niczego i  Astronautycznego, pana Diet-
mara Schricka, który uważa, że w  ten 
sposób Niemcy doceniają dynamicznie 
rozwijającą się współpracę z polskimi fir-
mami lotniczymi. Prosiłabym o  komen-
tarz w świetle danych, że w Niemczech na 
jeden samolot przypada 10,5 tys. osób, 
w  Polsce – 35 tys., w  Czechach – 15 tys. 
a w USA – 1400 osób.

Znana jest stara historia o tym, jak pe-
wien szewc wysłał w celach biznesowych 

Jesteśmy gotowi
Z Waldemarem Pawlakiem, Wicepremierem i Ministrem Gospodarki, rozmawia Mariola Zdancewicz

Na zdjęciu obok pana Premiera  
od prawej Dawid Roberts oraz  
prof. Waldemar Ratajczak, prezes PSM
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dwóch synów do Afryki, skąd jeden rapor-
tował: „tato, tutaj nie ma rynku, oni tu cho-
dzą boso”, a drugi: „tato, tu jest wielki rynek, 
bo tu wszyscy chodzą boso”. W moim prze-
konaniu jest to podobna sytuacja. My po 
dwudziestu latach transformacji zaczyna-
my mieć naprawdę solidną bazę przemy-
słową, co widać na przykładzie branży sa-
mochodowej, gdzie produkuje się prawie 
milion aut rocznie, z czego 80 procent na 
eksport. Jeżeli chodzi o przemysł lotniczy, 
niewątpliwie jest wiele do zrobienia, ale są 
też wielkie szanse. Mamy dobrze rozwinię-
tą produkcję kompozytów, przetwórstwo 
metalu, budowę maszyn i urządzeń, doce-
niani jesteśmy też za kulturę jakości i wy-
twórczości. Świadczą o tym chociażby suk-
cesy polskich firm, które należą do struktur 
międzynarodowych, takich jak PZL Mielec – 
spółka zależna Sikorsky Aircraft z grupy Uni-
ted Technologies, czy też niemiecka grupa 
MTU, która w specjalnej strefie pod Rzeszo-
wem produkuje elementy turbin do wszyst-
kich silników odrzutowych. Polska może być 
postrzegana jako kraj o dużym potencjale 
i zamiast szukać partnerów dalej, chociaż-
by w Azji, niemieckie firmy mogą znaleźć ich 
u nas. Myślę, że jest duża przyszłość przed 
naszym przemysłem lotniczym i że rozwinie 
się on jak przemysł jachtowy, który obecnie 
zajmuje drugie miejsce w Europie po Wiel-
kiej Brytanii. 

 Chciałabym przywołać opi-
nię pewnego magazynu internetowe-
go: gdy polski polityk słyszy słowo „lot-
nictwo”, to najczęściej rozumie przez to 
samoloty komunikacyjne, wojskowe 
i te, które go wożą za pieniądze podat-
ników. Zazwyczaj nie ma pojęcia, że tak 
zwane lotnictwo ogólne to przynosząca 
wiele korzyści gałąź gospodarki, a  nie 
tylko zabawa dla majętnych. Dodam 
od siebie, że roczny przychód z  lotnic-
twa ogólnego w USA to ponad 6,5 mld 
dolarów. Zaś Niemcy mówią, że jeden 
mały samolot lotnictwa ogólnego daje 
zatrudnienie dziesięciu osobom, a heli-
kopter – piętnastu. Proszę o komentarz.

Doceniłem znaczenie GA także w mo-
jej działalności publicznej. Podjęliśmy ini-
cjatywę wzbogacenia Straży Pożarnej 
o  lekkie statki powietrzne, wiatrakowce 
czy inne, które pozwoliłyby obserwować 
zagrożenia, koordynować działania ratow-
nicze, a na co dzień zapewnić naukę lata-
nia, a także atrakcyjne przeżycia związane 
z  tym pięknym sportem. Chcemy rozpo-
cząć współpracę z takimi strażami, które 
mają w pobliżu lotnisko, a więc posiada-
ją pewną bazę. W tym kontekście planuje-
my też promowanie szeroko zakrojonego 
szkolenia młodzieży. 

Doświadczenia wspomnianego prze-
mysłu jachtowego, który, działając w sposób 

rozproszony, nawet niedużym firmom za-
pewnia światową renomę, sprawiają że 
możemy podobnie myśleć o  innych dzie-
dzinach. Konkretnie chodzi mi o firmy, któ-
re współpracują z poszczególnymi strażami, 
a zajmują się zabudową dla nich specjali-
stycznych wozów. Na początku transfor-
macji było to jedno przedsiębiorstwo, 
Jelcz–Laskowice, a  teraz jest kilkanaście 
o światowym poziomie, które dostarczają 
na zamówienie, w dowolnej konfiguracji, 
potrzebny sprzęt. Podobnie może być z ryn-
kiem lekkich statków powietrznych, gdzie 
produkcja nie tyle masowa, ile dopasowa-
na do potrzeb okaże się wielkim sukcesem. 
Są już polskie firmy z pozycją międzynaro-
dową, na przykład z Mielca Aero AT, która 
sprzedaje lekkie samoloty szkoleniowe na 
rynku europejskim, jak i na 
amerykańskim. Jeżeli dostęp 
do tego lotnictwa będzie ła-
twiejszy, a regulacje pozwo-
lą szybko zdobyć licencję pi-
lota na lekkie czy ultralekkie 
samoloty, i skorzystamy ze 
wzorów brytyjskich, o  któ-
rych mówił pan Roberts, to 
wszystko jest warte zachodu. 

 Podobno chciał 
Pan być lotnikiem?

Miałem takie marzenia, 
ale choroba zatok sprawiła, 
że musiałem to „zapić zim-
ną wodą”. Jednak poważ-
nie rozważam ich realizację, 
gdyż spotkałem pewnego 
pilota wiatrakowca, który 
wcześniej nie przypuszczał, 
że nim zostanie, a nauczył 
się latać dopiero po pięć-
dziesiątym roku życia. Jest to dla mnie bar-
dzo inspirujące.

 Pana miłość to wiatrakowce, 
proszę powiedzieć, czy jest niezmien-
na, czy może Pan ją porzucić dla pięk-
nej Fregaty?

Trzeba brać pod uwagę funkcjonalność, 
bo są różne rozwiązania, inne zalety mają 
płatowce, inne wiatrakowce, inne helikop-
tery. Wiatrakowiec posiada dwa podstawo-
we atuty – jest znacznie stabilniejszy w locie, 
bo nie można go przeciągnąć, gdyż będzie 
zawsze w pełnej autorotacji, oraz ma sto-
sunkowo umiarkowaną cenę. To interesu-
jąca oferta, jednak Fregata i inne dwuoso-
bowe motoszybowce są dziś jak najbardziej 
na czasie. Dają euforyczne wrażenia i pozo-
stają o wiele tańsze w eksploatacji. Są też 
bezpieczniejsze – technika centralnego spa-
dochronu w oparciu o rakietowe odpalanie 
pozwala otworzyć go nawet na niewielkich 
wysokościach i  uratować załogę i  samo-
lot. Technika zmienia rzeczywistość: dzisiaj 
mamy GPS-y, mapy odeszły do lamusa.

 Jako członek Polskiego Sto-
warzyszenia Motoszybowcowego chcia-
łabym zapytać o taką rzecz. Był Pan Pre-
mier wtajemniczony w  projekt Parku 
Transferu Technologii Lotniczych w Żer-
nikach, pod Poznaniem. Mam negatyw-
ną odpowiedź z  ANR w  sprawie przy-
znania nam własności do tej ziemi, ale 
mówi ona też, że jest możliwość odda-
nia gruntu dla organizacji pożytku pu-
blicznego. Nasze Stowarzyszenie de 
facto jest organizacją pożytku publicz-
nego, nie jest tylko w ten sposób nazwa-
ne, o co jednak się stara. Chciałabym za-
pytać, czy możemy liczyć na wsparcie, 
bo obawiamy się, że te atrakcyjne tere-
ny staną się kąskiem dla deweloperów 
lub innych chętnych, oni z łatwością nas 

przebiją, ale nie podejmą się trudu za-
szczepienia tam przemysłu lotniczego.

Są już podstawowe elementy infra-
struktury, w  sąsiedztwie znajdują się 
działki Targów, co sprawia, że istnieje 
wspólne myślenie z nadzieją na korzy-
ści z tego projektu. 

Zamysł Targów jest taki, by ode-
brać Radomiowi znany air show, który 
był pierwotnie poznańskim pomysłem. 
Oprócz tego mogłyby się tam rozwinąć 
duże targi maszyn rolniczych – które są 
teraz na Bemowie – ale też sprzętu lot-
niczego. Wspiera nas Politechnika, gdzie 
projektuje się statki bezzałogowe. 

Jeżeli chodzi o status organizacji pożyt-
ku publicznego, to można go pozyskać. Na 
przykład Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych ma taki status. Nie jest to skompli-
kowane, lecz trzeba brać pod uwagę do-
tychczasowe elementy infrastruktury, np. 
pas startowy. Uważam, że przy odrobinie 
staranności można by urzeczywistnić ten 
szlachetny cel. 

Od lewej: Wiceprezes PSM Ryszard Kędzia, David 
Roberts, Wicepremier Waldemar Pawlak, redaktor 
naczelna Mariola Zdancewicz
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Z  Aleksandrem Świgoniem, Nadleśni-
czym Nadleśnictwa Karczma Borowa, 
rozmawia Merkuriusz

 Jak zaczęła się Pańska przygo-
da z lasem? 

Las towarzyszy mi od pierwszych 
chwil życia, i  to dosłownie, bo urodzi-
łem się w nim i  wychowywałem. Mój oj-
ciec, również moi dziadkowie, pradziadek, 
a nawet prapradziadek, byli leśnikami. Po-
tem rozpocząłem studia w Poznaniu na 
Wydziale Leśnym. Podczas studiów otrzy-
mywałem z ówczesnego Okręgowego Za-
rządu Lasów Państwowych stypendium 
fundowane, które byłem zobowiązany 
odpracować. Dostałem kilka miejsc pracy 
do wyboru, zdecydowałem się na Karcz-

mę Borową, również dlatego, że wcze-
śniej pracował tu mój ojciec. I taki był po-
czątek. Zaczynałem jako adiunkt, później 
jako Nadleśniczy terenowy, jako zastęp-
ca Nadleśniczego, a od roku 1998 jestem 
Nadleśniczym.

 Czyli był Pan skazany na las?
Niezupełnie. Ojciec nawet odradzał mi 

pójście na leśnictwo, a marzeniem mojej 
mamy było wysłanie mnie na medycynę. 
Ja jednak świadomie wybrałem las, chociaż 
w tamtych latach pracowało się tu bardzo 
trudno. Nasze wynagrodzenie było symbo-
liczne. Każdy pracownik Lasów Państwo-
wych, żeby się utrzymać, musiał dorabiać 
do pensji na różne sposoby. Zwykle była 
to uprawa warzyw albo hodowla zwierząt. 
Zawsze uważałem, że przy wyborze pracy 
nie jest najważniejsze wynagrodzenie, lecz 
by to, co robimy, sprawiało nam przyjem-
ność. A mnie dużo radości sprawiało obco-
wanie z naturą, jak również praca z ludźmi, 
którzy myślą i czują podobnie. Dlatego tak 
szybko odnalazłem się w „rodzinie leśnej”. 
Mam na myśli przede wszystkim moich 
współpracowników.

 Większości z nas pobyt w lesie 
kojarzy się z wypoczynkiem na świeżym 
powietrzu, jednak Pańskie Nad-
leśnictwo ma bogatą ofertę edu-
kacyjną. Czy to jest standard?

Dla mnie tak. Karczma Borowa 
to typowe nadleśnictwo podmiej-
skie, co powoduje, że penetracja 
lasu jest olbrzymia. Trzeba więc 
przygotować ciekawą ofertę po-

bytową. Mamy kilka ścieżek edukacyjnych, 
najstarsza jest z 1998 roku. Umieszczamy 
na nich tablice informujące na przykład 
o pomnikach przyrody, ciekawych drzewo-
stanach, gospodarce łowieckiej czy ochro-
nie  przeciwpożarowej. Wszystkie ścieżki 

dydaktyczne odwiedza rocznie kilka tysię-
cy ludzi, między innymi młodzież szkolna 
na zorganizowanych lekcjach. Docieramy 
głównie do przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Niestety, dużo jest też 
przypadków dewastacji ścieżek. Od paru 
lat organizujemy zajęcia – zarówno teo-
retyczne, jak i  terenowe – dla Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Lesznie, które cie-
szą się bardzo dużym zainteresowaniem, 
a w kwietniu tego roku otworzyliśmy nie-
typowy, jak na warunki leśne, parking. 
Oprócz miejsc postojowych ustawiono kil-
ka stołów i ławek, jest plac zabaw, ścieżka 
zdrowia, a  nawet przyrządy do ćwiczeń. 
Udostępniliśmy też pojemniki do segrega-
cji odpadów i założyliśmy monitoring. 

 A jeśli zdecydujemy się na ak-
tywny wypoczynek w  Karczmie Boro-
wej, to co by Pan polecił?

Organizujemy rocznie kilka imprez ma-
sowych. Już po raz kolejny w sierpniu od-

będzie się „Koleżeński maraton leszczyński”. 
W zeszłym roku miał miejsce pierwszy bieg 
przedszkolaków, podzielony na dwie kate-
gorie: dziecięcą i dla rodziców, niesamowi-
ta impreza. Kolejne wydarzenie cykliczne 
to bieg górski.

 Górski?
Tak, tereny wokół Leszna to krajobraz 

morenowy, obfitujący w dość duże wznie-
sienia i pagórki. Coś dla siebie znajdą rów-
nież miłośnicy dwóch kółek, ponieważ 

Okiem 
gospodarza
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odbywa się u nas maraton rowerowy zali-
czany do kategorii górskiej MTB. Pamiętam, 
jak na pierwszy wyścig przyjechali ludzie 
z południa Polski i śmiali się, że my tutaj 
w  Wielkopolsce organizujemy maraton 
górski. Jednak po przekroczeniu mety już 
im tak do śmiechu nie było, bo trasa jest 
bardzo trudna i wymagająca. 

Wracając do pytania o możliwość re-
laksu – nasze lasy składają się z urozma-
iconych drzewostanów. Występują tu mię-
dzy innymi stuletnie dęby czerwone, buki, 
graby, które jesienią urzekają swoją kolo-
rystyką. Mamy również lite drzewostany 
lipowe, hektary pięknie pachnących za-
wilców, a także przylaszczkę kwitnącą ła-
nami. Oprócz tego w okresie wiosennym 
możemy na terenach bagiennych spotkać 
brodzące żurawie. Nasze lasy to także dom 
bielika. Oprócz ciekawej fauny i flory znaj-
dziemy tu kilka malowniczo położonych 
leśnych jezior, niestety często odwiedza-
nych przez wędkarzy. Mówię „niestety”, bo 
wielu z nich zostawia po sobie bałagan. Za-
śmiecanie lasu to wciąż ogromny problem. 
Rocznie wydajemy kilkadziesiąt tysięcy 
złotych na składowanie i  wywóz śmieci. 
Na wysypisku płacimy największą składkę, 
bo są to śmieci niesortowane. Niestety, ist-

nieje społeczne przyzwolenie na zaśmie-
canie lasu. Kilka lat temu zwróciłem uwa-
gę chłopcu, żeby przestał wyżywać się na 
niedawno posadzonym młodym drzewku. 
Jego matka zrobiła mi awanturę, żebym zo-
stawił jej dziecko w spokoju, bo przecież 

„ono się tak ładnie bawi”. 
 Może trzeba zacząć karać 

mandatami?
Karanie za śmiecenie jest bardzo trud-

ne. Mieliśmy kilka spraw sądowych z przy-
łapanymi sprawcami śmiecenia, ale okaza-
ło się, że społeczna szkodliwość czynu jest 

niska. Nasze Nadleśnictwo posiada kilka 
parkingów leśnych i przy każdym z nich są 
kosze, przy których notorycznie znajduje-
my przywiezione z miasta worki ze śmie-
ciami, ale też na przykład fotele, tapczany, 
telewizory, lodówki, pralki. Uporządkowa-
nie tego wiąże się z olbrzymimi kosztami, 
niestety co roku zwiększającymi się. Dlate-
go coraz częściej zamykamy las. Stawiamy 
przy wjazdach coraz więcej szlabanów.

 Obszar lasów Panu podle-
głych to prawie 13 tysięcy hektarów. Ma 
Pan swoje ulubione miejsca?

Tak. Najczęściej są one odległe od 
głównych szlaków, ale znajdują się blisko 
ptaków, zwierząt, blisko nieskażonej przy-
rody. Zaszywam się w nich na godzinny 
spacer, który odświeża, przynosi nowe my-
śli, nowe pomysły, koncepcje… 

 Powiem nieco trywialnie: 
„las to królestwo zwierząt”, ale proszę 
wytłumaczyć, co robi u  Państwa żółw 
błotny?

Żółw błotny był tutaj od zawsze, znaj-
dowano go podczas prac melioracyjnych, 
przy czyszczeniu rowów.

 Czy to typowe, że tu 
występuje? 

Jak najbardziej, ma prawo tu być. W na-
szym Nadleśnictwie jest rezerwat żółwia 
błotnego, ale on zamieszkał również poza 
rezerwatem. I tu istnieje pewien problem, 
dlatego, że obszar jego występowania to 
teren bagienny, ale już jaja składa w pia-
sku, czyli w dużej odległości od mokradeł. 
Tereny te zwykle oddzielają pola upraw-
ne, a stosowane na nich chemikalia to dla 
niego duże zagrożenie. Niestety, ochrona 
przyrody występuje tylko w państwowych 

lasach. To pewna niekonsekwencja, bo kie-
dy w lesie zagnieździ się bielik, kania czy 
bocian czarny, wówczas wyznaczana jest 
strefa ochronna – całkowita lub częściowa. 
W tej pierwszej nie wolno robić absolut-
nie nic. Ale jeżeli gniazda są bardzo blisko 
pola, to na nim nie ma żadnych ograniczeń, 
normalnie się je uprawia. Stosuje się środki 
ochrony roślin, nawożenie, nie ma tam żad-
nych zakazów. Zakazy dotyczą tylko lasów. 

 W tym roku posadziliście 800 
tysięcy młodych drzewek...

Tak, sadzenie jest normalnym proce-
sem, ponieważ las żyje, a  niektóre drze-
wa po prostu umierają, atakowane cho-
ciażby przez choroby. Nielegalnej wycinki 
u nas prawie nie ma. Sporadycznie zdarza-
ją się kradzieże drewna już pozyskanego, 
których w ostatnich dwóch, trzech latach 
mamy coraz więcej. 

 Co się Panu marzy?
Trudne pytanie. Marzę o pracy bez pro-

blemów, ale to chyba niemożliwe, chociaż 
został mi jej tylko rok. Później przechodzę 
na emeryturę. 

 Hmm...
To, co miałem osiągnąć, już osiągnąłem. 

Co miałem zrobić, zrobiłem. Dlatego uwa-

żam, że należy mi się odpoczynek. Więcej 
wolnego czasu dla siebie. Jestem zaan-
gażowany w wiele organizacji i stowarzy-
szeń, tam chciałbym intensywniej praco-
wać i realizować się. Na pewno nie grozi mi 
na emeryturze nuda, nie rozstanę się z la-
sem, będę z niego korzystał, tylko w inny 
sposób. Aczkolwiek już chyba zawsze na 
las będę patrzył trochę okiem gospodarza.

 Takiego spojrzenia na las po-
winniśmy życzyć sobie wszyscy.  
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Krzysztofem Gromaczkiewiczem, roz-
mawia Maja Netter

 Podlegające Panu Nadleśnic-
two to teren bardzo piękny, bogaty 
przyrodniczo. Niemal w  całości poło-
żony jest w granicach trzech obszarów 
krajobrazu chronionego: Doliny Note-
ci, Pojezierza Wałeckiego i Doliny Gwdy, 
Doliny Łobżonki i  Borów Kujańskich. 
Jak wpływa to na jego funkcjonowanie? 
Jakie dodatkowe obowiązki nakłada na 
Pana jako strażnika tych obszarów?

Potwierdzam, że to piękne miejsce. Na 
terenie północnej Wielkopolski jest wyjąt-
kiem w kwestii udziału w drzewostanach 
gatunków liściastych, szczególnie dębu. 
Również szata roślinna naszych lasów róż-
ni się zdecydowanie od pozostałych nad-
leśnictw podlegających RDLP w Pile. Duży 
udział gatunków liściastych w drzewosta-
nach jest konsekwencją żyzności i produk-
tywności siedlisk leśnych. Praca w grani-
cach obszarów chronionego krajobrazu 
nie wymaga od nas szczególnych rozwią-
zań, reżimy ochronne mieszczą się w stan-
dardach gospodarki leśnej.

 Jaką ofertę posiada Nadle-
śnictwo dla odwiedzających lasy i przy-
jeżdżających na wakacje? 

Mamy wiele niespotykanych nigdzie 
indziej perspektyw widokowych na Doli-
nę Noteci oraz jeziora, które, choć nie stwa-
rzają najlepszych warunków rekreacyjnych 
(twarde dno i piaszczyste plaże występu-
ją rzadko), to są warte odwiedzenia w ce-
lach turystycznych. Oferta jest skierowana 
głównie do ludzi z takim właśnie zamiłowa-
niem i w każdym wieku. Mamy trzy rowero-
we ścieżki edukacyjne w miejscach bardzo 
ciekawych pod względem historycznym, 
przyrodniczym i gospodarczym. Ponadto 
młodzież z Zespołu Szkół w Miasteczku Kra-
jeńskim wytyczyła trasę „Nad Miasteczkiem” 
z zamiarem pokazania przeszłości tych te-
renów. Częściowo przebiega ona przez lasy 
naszego Nadleśnictwa. To ciekawe przedsię-
wzięcie, a młodzież chętnie oprowadza po 
ścieżce, z której jest dumna. Najtrudniejsza 
i najdłuższa jest trasa rowerowa „Smok” łą-
cząca Piłę i Kaczory, w tej chwili niestety za-
mknięta ze względu na niebezpieczeństwo 
związane z wywrotami drzew po przejściu 
burz. Dużym zainteresowaniem cieszy się 
inna trasa, w Leśnictwie Zielona Góra, o pra-
wie górskim charakterze, z m.in. wczesno-
średniowiecznym cmentarzyskiem kurha-
nowym i sąsiedztwem rezerwatu.  Stała się 
niemalże kultowa. Kolejna to „Kręta” w Biało-
śliwiu zespolona w dużym stopniu z linią ko-
lejki wąskotorowej, która należy do najwęż-
szych w Europie. Dzięki temu jest tu wielu 
odwiedzających. Małe lokomotywki na tle 

Noteckie 
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starego lasu dębowego robią ogromne wra-
żenie, przynajmniej na mnie. Towarzystwo 
Wyrzyska Kolejka Powiatowa we współ-
pracy ze starostwem w Pile odtworzyło ta-
bor oraz część dawnych torowisk dla celów 
turystycznych. Szacujemy, że użytkowni-
ków ścieżek jest około dwadzieścia tysięcy 
rocznie, zaś nasze Centrum Edukacji Leśnej 

„Kalinka” w skali roku odwiedza w celu ści-
śle edukacyjnym ponad tysiąc osób, prze-
ważnie młodzieży ze szkół podstawowych 
i średnich oraz dzieci przedszkolnych.

 Wspomniał Pan o  burzach, 
które wyrządziły ostatnio szkody. Jak 
wielkie i  jak bardzo kosztowne są 
straty?

Na tle katastrof, które dotknęły pół-
nocną część kraju, nie można ich nazwać 
wielkimi. W tej chwili szacujemy, że prze-
wróconych i połamanych drzew jest oko-
ło 7500 m3. Przystępujemy do uprzątnię-
cia i utylizacji surowca drzewnego z tych 
wiatrowałów i wiatrołomów. Myślimy, że 
będzie nas to kosztować około 400 tysię-
cy zł. Na szczęście wiry powietrzne mia-
ły niewielką średnicę. Spowodowały one 
liczne kępowe złomy, wywroty i pochyle-
nia, obejmujące najczęściej kilka lub kilka-
naście drzew i powierzchnię do kilku arów. 
Niektóre wiry miały średnicę mniejszą od 
średnicy pojedynczej korony.

Taki obszar, często dwu- czy trzyaro-
wy, trudno poddaje się inwentaryzacji 
i uprzątaniu, bo trzeba działać jednocze-
śnie w wielu miejscach. Planujemy usunąć 
szkody do końca bieżącego roku.

 Czy z Pana obserwacji wynika, 
że zawodem leśnika są zainteresowani 
młodzi ludzie?

Wydaje mi się, że tak. Popularne są za-
jęcia prowadzone w terenie przez naszych 
leśniczych i panią edukator. Widzimy, że 

istnieje prawdziwe zainteresowanie natu-
rą, ale również gospodarką leśną. Owocu-
je on tym, że kierunki przyrodnicze i leśne 
wybiera coraz więcej młodzieży udającej 
się na studia.

 Czy ocenia Pan dobrze przy-
gotowanie młodych ludzi do pra-
cy zawodowej? Czy mają Państwo 
praktykantów? 

Średnio dwie osoby rocznie. To staży-
ści po studiach wyższych i po technikach, 
a ich poziom jest wysoki.

 Z jakich uczelni pochodzą?
Głównie z poznańskiego Uniwersytetu 

Przyrodniczego, ale również z Warszawy. Ta 
pochwała nie jest czcza, po prostu na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu lat obserwuję, 
że absolwenci są coraz lepiej przygotowani.

 Czy w  zawodzie leśnika też 
ma miejsce pewne hermetyczne za-
mknięcie, jak na przykład u prawników, 
w  których środowisko bardzo trudno 
wniknąć z zewnątrz?

Organizacyjnie nie istnieją żadne bariery 
i każdy ma drogę otwartą. Natomiast praw-
dą jest, że dzieci leśników wybierające zawód 
w ramach kontynuacji tradycji rodzinnej to 
nieprzeciętnie dobrzy pracownicy. Dodam 
też, że panie dokonują coraz częstszych wy-
łomów w męskim „klubie” leśnym.

 Jak Pan z  pozycji Nadleśni-
czego widzi rozwój lasów w Polsce? Czy 
przeważa nastawienie na zwiedzają-
cych, czy raczej na ochronę, przez któ-
rą lasy mogą być mniej dostępne? Jak 
ocalić to, co zostało, a   szczególnie to, 
co jest zagrożone?

Będą one i  bardziej chronione, i  ła-
twiej dostępne. Polaryzują się funkcje po-
szczególnych fragmentów lasu, zaś naszym 
sztandarowym hasłem jest „las wielofunk-
cyjny” i realizujemy je w praktyce. Rezerwaty 

i inne wyjątkowo cenne obiekty leśne, np. 
drzewostany o charakterze naturalnym lub 
te, które są siedliskiem gatunków rzadkich 
i ginących, trzeba przede wszystkim chronić, 
odciążając od ruchu turystycznego i  eks-
ploatacji. Natomiast wszędzie tam, gdzie 
drzewostany są atrakcyjne pod względem 
turystycznym – w sąsiedztwie miast, przy je-
ziorach lub w innych ciekawych miejscach – 
pracujemy wszelkimi dostępnymi metoda-
mi, aby umożliwić korzystanie z nich.

 Chciałabym jeszcze zapy-
tać, jak wejście do Unii Europejskiej 
wpłynęło na funkcjonowanie Lasów 
Państwowych? 

Jesteśmy zarządzani coraz sprawniej, 
ale to wynik przede wszystkim rozwoju or-
ganizacyjnego Lasów Państwowych. Korzy-
stanie z nowoczesnych technologii wpły-
nęło na poprawę poziomu zarządzania. 
Skonkretyzowały się obszary Natura 2000 
i ta nowa forma ochrony, związana z wej-
ściem Polski do Unii, jest u nas najbardziej 
namacalnym skutkiem akcesu.

Na koniec chciałbym skorzystać z oka-
zji i zaapelować do wszystkich Czytelników, 
aby te naprawdę leciutkie śmieci, które 
wnosimy do lasu, zabierać z powrotem ze 
sobą. I jeśli mi wolno przypomnieć, że w le-
sie należy zachowywać się ostrożnie. Cho-
dzi nie tylko o ostrożność osobistą, ale rów-
nież o bezpieczeństwo lasu. Mam na myśli 
rozważne używanie otwartego ognia tyl-
ko w miejscach wyznaczonych i tylko wte-
dy, gdy potrafimy ocenić bezpieczeństwo 
takiej decyzji. Szkody wyrządzane przez 
pożary są nieodwracalne. Im bardziej las 
eksploatowany, tym groźniejszym zjawi-
skiem staje się nawet niewielki pożar. Bar-
dzo łatwo dać się zadymić, stracić oddech, 
orientację, narażając także osiedla ludzkie 
na obrzeżach lasu. 
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Miał być worek medali, a wystarczyłby 
mieszek. Polska reprezentacja na olimpia-
dzie w Londynie liczyła 218 sportowców, 
a towarzyszyła im armia działaczy, trene-
rów i  innego personelu. Zawodnicy na 
drogę dostali wielki wór na medale, który 
prawdopodobnie okazał się za ciężki. Pe-
symistyczne prognozy zakładały nie mniej 
krążków niż na olimpiadzie w Pekinie, czy-
li 10, a optymistyczne – wyliczały blisko 20 
dyscyplin, w  których rzekomo mieliśmy 
szanse medalowe. 

Czy martwi mnie ten skromny wynik? 
Bynajmniej, nie. Nie przyłączam się też 
do chóru krytyków, wytykających błędy 
w przygotowaniach i ubolewających nad 
skromnymi funduszami przeznaczanymi 
na sport. Nie interesują mnie również kal-
kulacje, w których dyscyplinach warto szu-
kać szans medalowych w przyszłości. 

Tradycyjnie poszukujemy wzorców 
idealnego rozwiązania dla resortu sportu. 
Taktyka jest prosta: coś podpatrzeć, coś 
skopiować, coś przemodelować. Dodam, 

że taki wynalazek, jak ministerstwo spor-
tu jest unikatem, znanym jedynie w kra-
jach postkomunistycznych. Zapatrzeni 
w nowoczesność, ciągle w pamięci mamy 
dawne ideały sportu wyczynowego, pro-
pagandowego. Jak to było niegdyś w NRD 
czy Sowiecji, a obecnie w Chinach, chcie-
libyśmy posiadać wydajne hodowle spor-
towców. Takie rozwiązanie nie zyskałoby 
aprobaty ze względów etycznych w Euro-
pie, w dodatku wymagałoby ogromnych 
środków. Rozważmy inne możliwości. Jed-
ną z nich jest import utalentowanych za-
wodników. Niestety, to też nie wyszło, 
Chińczycy z polskimi paszportami w teni-
sie stołowym nie odnieśli sukcesów, po-
dobne rozwiązanie nie przyniosło suk-
cesów również w  piłce nożnej. Można 
wysyłać polskich zawodników po naukę 
w  świat. I  tym razem porażka – wszak 
nasi czołowi pływacy trenują z najlepszy-
mi na świecie, a medali brak. Powie ktoś, 
że sztangista pojechał po nauki do Gruzji, 
czym naraził się działaczom. Sprawdziło 

się, ale Adrian Zieliński zwyczajnie ma do 
tej dyscypliny talent. Czego mu brako-
wało w kraju? Wśród tak zwanych szkole-
niowców nie mógł znaleźć takich, którzy 
pomogliby mu się rozwinąć. Skoro mowa 
o wybitnym ciężarowcu, warto zauważyć, 
że karierę sportową zaczął z przypadku. 
Jak wyznał jego ojciec, braci wysłał do klu-
bu sportowego, aby nie broili. Nie po re-
kordy, nie po sławę, ale po prostu po to, by, 
dysponując nadmiarem energii, odnaleźli 
cel w życiu. Przypomina mi się anegdota 
o legendarnym Feliksie Stammie, którego 
z nostalgią wspominał zmarły niedawno 
Jerzy Kulej, mówiąc, że z niego i wielu ko-
legów – z „rozrabiaków” – zrobił nie tylko 
sportowców, ale ludzi odpowiedzialnych, 
świadomych, dokąd zmierzają w życiu. 

Nie wszystko da się skopiować, ale 
można podpatrywać pewne rozwiązania 
organizacyjne. Swego czasu odnosiliśmy 
sukcesy w kolarstwie torowym, więc wzo-
rem Anglików zbudowaliśmy w Pruszkowie 
nowoczesną halę z torem kolarskim. Miało 

Andrzej Wilowski

W zdrowym duchu 
zdrowe cielę
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sport

to być centrum z prawdziwego zdarzenia, 
ale dziś nie dzieje się tam nic, obiekt stoi 
pusty, a od czasu do czasu odbywają się 
w nim międzynarodowe zawody. Mało kto 
o nich wie, bo nie biorą w nich udziału ro-
dzimi sportowcy, a  tym samym brak też 
sponsorów. 

Klęską na dużo większą skalę okażą się 
słynne „orliki”, bo obiekty są, ale brak na 
nich młodych piłkarzy, trenerów zresztą 
też. Masowy sport miały kreować akade-
mie wychowania fizycznego. Takiego dzi-
woląga nie ma prawie nigdzie poza obo-
zem postsowieckim. Sport akademicki jest 
potęgą w Ameryce i Wielkiej Brytanii, ale 
system działa zupełnie inaczej. Stypendia 
sportowe to dla wielu młodych ludzi w USA 
szansa nauki w prestiżowych szkołach i stu-
diów na najlepszych uczelniach. Zauważ-
my: szansa nauki, a nie zwolnienia z niej. 
W rodzimym sporcie pierwszą naukę sta-
nowiła demoralizacja młodego człowieka, 
a studia czy praca w jakimś przedsiębior-
stwie były fikcją. Dziś to się zmieniło – cho-
ciaż przetrwali działacze dawnego cho-
wu i nadal kombinują tak samo, liczy się 
wynik. Groteskowe rozmiary precedens 
przyjmuje w piłce nożnej, gdzie amatorzy 
bez zawodu szybko stają się zawodowymi 
sportowcami. 

Pewną namiastką skopiowanych pa-
tentów miały być szkoły mistrzostwa spor-
towego. Miały, bo ten patent też się nie 
sprawdził. Oglądałem reportaż z placówki 
w Austrii wychowującej najwybitniejszych 
narciarzy. Ku mojemu zaskoczeniu czas na 
treningi i naukę był równo dzielony. Jed-
nak jeszcze większe zdziwienie wywoływa-
ło to, czego w szkole uczono. Największy 
nacisk kładziono na przedmioty związa-
ne z biznesem. Zajęcia sportowe były tak 
pomyślane, aby każdy mógł osiągnąć naj-
lepszy rezultat pod względem własnych 
możliwości. Pedagodzy i trenerzy zdawa-
li sobie sprawę, że nieliczni absolwenci zo-
staną mistrzami, a i ci kiedyś karierę skoń-
czą, muszą więc mieć w przyszłości jakiś 
zawód. Tym zawodem najczęściej bywa 
biznes związany ze sportem i  turystyką. 
Skoro mowa o  przyszłości obecnych mi-
strzów: amerykańscy olimpijczycy, nie tyl-
ko medaliści, mają kalendarze na najbliższe 
dwa lata zapełnione spotkaniami, głównie 
na uczelniach, w szkołach, ale i na maso-
wych imprezach, gdzie będą występowa-
li jako ambasadorzy olimpizmu, przekony-
wali młodych ludzi, że warto się sprawdzić, 
a także wykazać cierpliwość w dążeniu do 
sukcesu.

Mamy akademie i szkoły, tylko bez mi-
strzów. Trochę rozczarował mnie Robert 
Korzeniowski, który odchodząc ze spor-
tu wyczynowego, postanowił rozpocząć 
karierę medialną. Nie jest to przeciętny 

sportowiec nie tylko pod względem osią-
gnięć, ale również pod względem ogrom-
nej wiedzy z zakresu sportu i sportowego 
biznesu. Doświadczenie i  wiedza prede-
stynują go do zostania profesorem któ-
rejś ze sportowych uczelni, a przynajmniej 
do założenia własnej szkółki dla lekkoatle-
tów. O obecnym modelu związków spor-
towych należy jak najszybciej zapomnieć, 
bo to skanseny ubiegłej epoki. Nawet jeśli 
przejmą je nowe pokolenia, to będą jedy-
nie powielać dawne wzory. 

Rozbawiła mnie deklaracja pani mini-
ster od sportu, która zapowiedziała rozli-
czenia po olimpiadzie. Jeśli już ma istnieć 
taka instytucja jak ministerstwo spor-
tu, to powinna dbać o bazę dla uprawia-
nia sportów wszelakich i programy spor-
towe w edukacji, ale w żadnym wypadku 
nie może zajmować się finansowaniem 
z budżetu klubów sportowych. Formalnie 
związki sportowe są organizacjami spo-
łecznymi, a nie agendami państwowymi. 

Dochodzimy do drażliwej sprawy pie-
niędzy. Nie mówią prawdy ci, którzy twier-
dzą, że w sporcie wyczynowym jest ich za 
mało. Wyczynowcy dysponują takimi samy-
mi środkami i możliwościami, co ich konku-
renci z innych krajów. Mitem są też złe wa-
runki finansowe uprawiania wyczynowego 
sportu. W przygotowaniu znajduje się pro-
jekt ustawy, który zapewni renty dla olim-
pijczyków w wysokości 2400 zł miesięcznie 
dla tych, którzy ukończyli 40 lat. Nie są też 
takie małe premie medalowe. W USA wy-
noszą one 25 tys. euro, w Wielkiej Brytanii 
15 tys. euro a PKOL w porozumieniu z Mini-
sterstwem Sportu, przewidział dla naszych 
olimpijczyków-medalistów wynagrodzenie 
w wysokości 30 tys. euro. Prawdą jest, że to 
nie najwyższe premie, bo szejkowie chcą 
wypłacać swoim zwycięzcom po milion do-
larów. Reguła brzmi następująco: im mniej-
sze prawdopodobieństwo zdobycia meda-
lu, tym większa premia. Wyłamują się z niej 
jedynie Chiny i Rosja, w których wypłaca 
się nie tylko wysokie premie oficjalne, ale 
także, niezależnie od nich, prywatne na-
grody od chińskich biznesmanów i rosyj-
skich oligarchów. 

Dzieje polskiego olimpizmu wyzna-
czają epoki: boksu, lekkiej atletyki, cię-
żarów, szermierki, żeglarstwa itp. Falami 
nadchodzą sukcesy w  poszczególnych 
dyscyplinach. Dziś w boksie nie ma żad-
nego polskiego zawodnika, podobnie 
w szermierce, wypadliśmy też z obiegu 
w sportach wodnych. Czy nadszedł kryzys 
naszego sportu? Pod względem utalento-
wanych zawodników, którzy się przebija-
ją i odnoszą sukcesy, nie odbiegamy od 
innych nacji. Mamy wielkich indywiduali-
stów, ale mamy też sport nie masowy, lecz 
medialno-celebrycki. 

Jeszcze przed olimpiadą mnożyły się 
spekulacje i kalkulacje medalowe, nadzieje 
i oczekiwania. W wielu przypadkach nietra-
fione. Zastanawiało mnie, jak można z te-
nisowych celebrytek, sióstr Radwańskich, 
robić mistrzynie przed olimpiadą. Żadna 
z  nich nie wygrała jeszcze żadnego pre-
stiżowego turnieju, a występowały w roli 
faworytek, tymczasem aż roiło się od kon-
kurentek ze znacznie większymi osiągnię-
ciami, ale i ze znajomością swoich możli-
wości. Na olimpiadzie nie ma faworytów, 
co udowodnił na przykład w tenisie Andy 
Murray, wygrywając z Federerem. 

Ofiarą ogromnej presji stała się Oty-
lia Jędrzejczak: stawiamy na mistrzów, 
mistrzowie nie zawodzą. Jednak czas bi-
cia rekordów minął i ten występ nie był 
konieczny. Media zupełnie nie zauważyły 
startu Natalii Partyki w tenisie stołowym, 
medalistki z  paraolimpiady w  Atenach, 
która – choć odpadła w  rozgrywkach – 
wypadła lepiej od naturalizowanej Chin-
ki. Wspominam o niej dlatego, że przeła-
manie pewnej bariery samo w sobie jest 
osiągnięciem. 

Gdybyśmy zapytali prawie 10 tysięcy 
sportowców, którzy przyjechali do Londy-
nu z całego świata, po co startują w olim-
piadzie, większość odpowiedziałaby: żeby 
wygrać, wbrew świadomości własnych 
ograniczeń. Polska reprezentacja wyjeż-
dżała do Londynu z  wytycznymi, kalku-
lacjami, przemęczona forsownymi przy-
gotowaniami. Faworyci byli przytłoczeni 
oczekiwaniami i  odpowiedzialnością za 

„nasz sukces”, a pozostali przygaszeni świa-
domością przypisanej im roli statystów. 
Buntowali się jedynie siatkarze: „nie wie-
szajcie nam jeszcze medali”. 

W polskim sporcie działamy akcyjnie 
z presją na wynik. Wygrywał Małysz – wszy-
scy przypinali narty. Teraz po sukcesie Adria-
na Zielińskiego wszyscy chłopcy chwycą za 
sztangi i szybko przekonają się, że to nie dla 
nich. Ministerstwo od sportu zarządzi ma-
newry, trzy lata będą trwały dyskusje, ana-
lizy, programowanie i na rok przed kolejną 
olimpiadą związki sportowe ogłoszą mini-
ma kwalifikacyjne, które i tak dla większości 
okażą się szczytem możliwości. Tymczasem, 
gdzieś w małej miejscowości, w nieogrze-
wanej sali gimnastycznej ćwiczy kolejny 
talent. Może dostanie przypadkiem swoją 
szansę i zawalczy bez kompleksów. Chwi-
lowo sport to biznes i trening nieuświęco-
ny sukcesem uważa się za stratę czasu – dla 
idei nikt nie będzie się napinał. Co musi się 
zmienić w polskim sporcie, tym masowym 
i wyczynowym? Nastawienie. Musi odżyć 
duch walki i przekonanie, że systematycz-
ny wysiłek opłaca się. Maksyma współcze-
snego sportowca powinna brzmieć: w zdro-
wym duchu zdrowe cielę.  
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LEONARD COHEN
OLD IDEAS

Mijają lata, a stary dobry Leonard Cohen ciągle jest pełen energii i nic nie tra-
ci na popularności. Świadczy o tym błyskawiczny sukces wydanego w tym roku 

albumu „Old Ideas”, który 
w Polsce i innych krajach 
cieszy się ogromnym za-
interesowaniem. Zawiera 
dziesięć utworów, które 
swym klimatem i melody-
ką nawiązują do tego, do 
czego Leonard przyzwy-
czaił słuchaczy. Wystar-
czy wsłuchać się w takie 
piosenki, jak otwierają-
ce krążek „Going Home”, 

„Any How” i melorecytację 
artysty czy „Show Me The 
Place” i melodię graną na 
fortepianie i skrzypcach, 
albo „Lullaby” z  nostal-
gicznym solo na harmo-
nijce ustnej. Warto zwró-
cić też uwagę na partię 
skrzypiec w „Amen”. Na-
tomiast w „Darkness” nie-
powtarzalny klimat uzy-
skano, wprowadzając 

organy. Niezwykle „klimatyczna” jest również gitara w „Crazy To Love You”. Krótko 
mówiąc, jest czego posłuchać i każdy szanujący twórczość tego artysty fan Cohe-
na powinien sięgnąć po krążek. To właśnie popularność nowych piosenek sprawiła, 
że 78-letni artysta zdecydował się wyruszyć w trasę. Niestety, tym razem do Polski 
nie przyjedzie. Najbliżej, w Berlinie, będzie 5 września.

 

JANIS JOPLIN
THE PEARL SESSIONS

Janis Joplin zaliczana jest do artystek, które wywarły największy wpływ na 
światową muzykę rozrywkową. Bliskie jej były szczególnie blues i country, ale rów-
nież rock i soul. Łatwo rozpoznać jej charakterystyczny, nieco chropawy głos. Bły-
skawicznie rozwijającą się karierę przerwała śmierć 4 października 1970 r. Kilka 

miesięcy później miała miejsce 
premiera jej legendarnego dziś 
studyjnego albumu „Pearl” z ta-
kimi przebojami, jak „My And 
Bobby Mc Gee”, „Mercedes Benz” 
czy „Move Over”. To była jedyna 
płyta, jaką nagrała z ze-
społem Full Tilt Boogie 
Band, z  którym wystę-
powała na koncertach. 
Krążek przez 9 tygodni 
znajdował się na pierw-
szym miejscu amerykań-
skiej listy Billboard 200 
i do dziś jest sprzedawa-
ny. Przygotowując 40. re-
edycję „Pearl”, natrafiono 
na skarb, którym są na-
grania nieskatalogowa-
ne. Zatem podwójny al-
bum „The Pearl Sessions” 

zawiera oprócz znanych już wersji piosenek te niedawno odkryte. Na 
pierwszej płycie obok klasycznych wersji stereo znaleźć można nagrania 
w wersji monofonicznej. Drugi krążek zawiera po raz pierwszy wydane na 
płycie alternatywne warianty poszczególnych utworów, ale także instru-
mentalną wersję „Pearl” w wykonaniu wspomnianej grupy. Są tutaj wreszcie rów-
nież nagrania zza kulis i żarty Janis z producentem Paulem Rothschildem i człon-
kami zespołu. Bestseller godny polecenia.
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SOUNDRISE
NIEMEN NIEZNANY

Młodych zespołów jest wiele. Każdy stara się być zauważo-
ny. Problem tylko w tym, jak to zrobić. Jednym ze sposobów jest 
sięganie po klasykę rodzimej 
rozrywki. Tak uczyniła wrocław-
ska grupa Soundrise, biorąc na 
warsztat kompozycje Czesława 
Niemena. Nie jest to jednak tylko 
prosta interpretacja według usta-
lonych schematów. Młodzi mu-
zycy nie sięgnęli po sztandarowy 
utwór tego artysty, „Dziwny jest 
ten świat”, a na tych, które nagrali, 
odciskają swoje piętno. Aranżacje 
w większości przypadków są nie-
zwykle oszczędne. Płytę otwiera 

„Moja ojczyzna”. Elektroniczne wej-
ście, jak i folkowy zaśpiew woka-
listki Asi Pieczykolan robią wrażenie. Jej głos świetnie pasuje do 
brzmienia gitar. „Sieroctwo” staje się w interpretacji grupy Soun-
drise łatwo wpadającym w ucho przebojem. Natomiast rockan-
drollowe „Ach jakie oczy” są tutaj utworem niezwykle spokojnym. 
Sporą jego część Asia śpiewa szeptem. W „Italiam, Italiam” zwraca 
uwagę wprowadzające nostalgiczne solo gitary.

Pełen ekspresji jest „Sariusz”, a przerywnik między partiami 
dynamicznymi stanowi tu improwizacja saksofonowa. Największą 
niespodzianką nagrania jest „Pieśń od ziemi naszej”, utwór skom-
ponowany przez Soundrise w oparciu o motywy  niedokończo-
nej kompozycji Czesława Niemena pod takim właśnie tytułem i ni-
gdy do tej pory niewydanej. Niemen wykonywał ją w 2001 roku 
w ramach projektu „Norwid bezdomny”. Zaiste niezwykła to płyta 
i o zespole Soundrise usłyszymy pewnie jeszcze nie raz.

HUBERT MEETS EWA IN 
ROMANTIC EVERGREENS

Standardy to te utwory, które zna i po które sięga cały świat. 
Niedawno własne interpretacje aż 15 wielkich przebojów jazzo-
wych przedstawili mieszkający w Szwecji poznański multiinstru-
mentalista Hubert Szymczyński i wokalistka Ewa Stańko. Zapropo-
nowane przez Szymczyńskiego aranżacje są niezwykle oszczędne, 
nastrojowe. Często tylko na głos z fortepianem, co sprawia, że 
można je wykonać niemal w każdym klubie. Z drugiej strony owa 
nastrojowość może sprawić, że słuchanie tych interpretacji sta-
nie się nudne. Na szczęście ratują je fortepianowe improwizacje.  
A właśnie na głos i fortepian opracowane są trzy pierwsze utwo-

ry: „Moonlight In Vermont”, 
„My Foolish Heart” i „The 
Man I Love”. „Easy Leaving”, 
podobnie zresztą jak „It 
Could Happened To You”, 
ożywia wprowadzenie gi-
tary basowej, przy czym 
właśnie w  drugim utwo-
rze głos Ewy Stańko staje 
się niezwykle ekspresyjny. 

„Night and Day” to solowy 
popis Huberta Szymczyń-
skiego tak pod względem 
wokalnym, jak i  instru-
mentalnym. Gdyby było 
w  nim więcej ekspresji, 
słuchałoby się go znacznie 
chętniej. Przeboje „Stella 
By Starlight” i „Autumn Le-

aves” Ewa i Hubert wykonują w duecie. I tu przydałoby się trochę 
więcej ekspresji. Tak naprawdę w pełni zadowolić może finałowy, 
pełen swingowego dynamizmu utwór „In The Sentimental Mood”.
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biznes

Misją Programu „Solidny Partner” jest promocja nowoczesnych 
metod zarządzania oraz rzetelności i odpowiedzialności w biznesie, 
jako istotnych zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społe-
czeństwa obywatelskiego, a także prowadzenie działalności eduka-
cyjnej w tym zakresie, w szczególności poprzez upowszechnianie 

„dobrych przykładów” rzetelnego działania firm zaangażowanych 
w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko na-
turalne. Program „Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 roku 
w Wielkopolsce przez firmę Centrum Promocji Przedsiębiorczości 
i Informacji Regionalnej w Poznaniu (obecnie Centrum Edukacji 
i Doradztwa Europejskiego). Był to wówczas w Polsce jedyny pro-
gram certyfikujący i promujący rzetelne firmy. Źródło jego inspiracji 

stanowiła tradycja solidnej pracy, a także obserwacja nieprawidło-
wości życia gospodarczego. Program w swej szesnastoletniej historii 
wyłonił ponad 1100 laureatów z całego kraju, wśród których znala-
zło się wiele firm o wysokiej pozycji na rynku.

Patronat honorowy nad Programem objęło Przedstawiciel-
stwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego. 

Od 2001 roku Program uczestniczy w inicjatywie ONZ „Glo-
bal Compact” oraz w „Europejskiej Kampanii Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu” (CSR), ogłoszonej przez Komisję Europej-
ską. Podejmowane przez nas działania zyskały m.in. poparcie 
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka.

Jednym z priorytetów w okresie polskiego przewodnictwa 
w Radzie UE była promocja społecznej odpowiedzialności biznesu 
oraz polskich firm będących dobrymi przykładami w tym zakresie, 
stąd też Ministerstwo Gospodarki, PARP oraz inne instytucje i or-
ganizacje prowadzą wiele działań promocyjnych, zarówno w kraju, 
jak i za granicą (m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Gospo-
darki zamieszczono specjalną publikację z prezentacją wybranych 
polskich inicjatyw w zakresie CSR, w tym także Programu „Solidny 
Partner”, z odnośnikami na ich strony internetowe).

Laureaci programu otrzymują prestiżowe certyfikaty oraz 
uprawnienie do posługiwania się w działaniach marketingowych 

tytułem honorowym i  znakiem „Solidny Part-
ner”. Każdy uczestnik programu ma także moż-
liwość prezentacji firmy (w języku polskim, an-
gielskim i niemieckim) w portalu solidnypartner.
eu, na preferencyjnych zasadach i bez dodatko-
wych opłat (m.in. otrzymuje Konto Gold, miej-
sce w Galerii Laureatów i innych działach tema-
tycznych, możliwość bezpłatnego zamieszczania 
ofert w specjalnym katalogu dostępnym na stro-
nie głównej portalu, preferencje w wynikach wy-
szukiwania firm oraz uprawnienie do wielu atrak-
cyjnych zniżek na usługi i produkty, oferowanych 
przez portal oraz firmy i serwisy partnerskie). 

Portal solidnypartner.eu jest platformą mar-
ketingową dla firm oferujących produkty i usługi 
wysokiej jakości. Zapewnia wiele usług bezpłat-
nie lub po atrakcyjnych cenach, m.in. partner-

ski system sprzedaży, serwis sprzedaży i  zakupów oszczędno-
ściowych dla firm, szkolenia, reklamę, katalog firm i giełdę ofert.  

Portal jest promowany w wielu prestiżowych, krajowych i za-
granicznych serwisach internetowych, a także w różnych formach 
(media, reklama zewnętrzna, marketing internetowy) przez wy-
specjalizowane firmy partnerskie. 

Jednym z głównych celów zarówno programu, jak i portalu, 
jest stworzenie „strefy zwiększonego bezpieczeństwa w biznesie”, 
co stanowi wartość szczególnie cenną w czasie obecnego „kryzy-
su zaufania”.

Zapraszamy do współpracy!

Program „Solidny Partner” 
pod patronatem honorowym 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa NBP



Z  Prezesem Zarządu Wielkopolskiej 
Agencji Zarządzania Energią, Józefem 
Lewandowskim, rozmawia Merkuriusz

 Zacznijmy może od przypo-
mnienia, czym zajmuje się Wielkopol-
ska Agencja Zarządzania Energią?

WAZE powstała z inicjatywy Samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego, który 
przygotował i  złożył wniosek do Agen-
cji Wykonawczej Komisji Europejskiej 
w  Brukseli na powołanie i  działalność 
Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Ener-
gią. Umowa z Urzędem Marszałkowskim 
została podpisana w październiku 2009 
roku.

Najważniejszym zadaniem WAZE jest 
koordynacja działań na wielkopolskim 
rynku energii odnawialnej i  efektywno-
ści energetycznej. Odbywa się to przede 
wszystkim poprzez udział Agencji w pro-
gramowaniu przyszłych działań oraz 
w  utworzeniu strategii rozwoju energe-
tyki odnawialnej i wzrostu efektywności 
energetycznej w Wielkopolsce do 2020 
roku. Jesteśmy właśnie po podsumowa-
niu konsultacji społecznych i we wrześniu 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
rozpatrzy uchwalenie tej strategii. Ważne 
jest, aby Wielkopolska, podobnie jak inne 

europejskie regiony, działała w sposób zor-
ganizowany i planowy. Przed nami kolej-
na perspektywa finansowa, dotycząca lat 
2014-2020, i działania w ramach prioryte-
tu Energia, związanego z efektywnością 
energetyczną i  z  odnawialnymi źródła-
mi energii. Do sensownego wydania na 
te cele będzie przeznaczone w rozwinię-
tych regionach min. 20% środków z Unii 
Europejskiej.

Polska energetyka powinna opierać się 
na trzech filarach: na energetyce konwen-
cjonalnej, z której obecnie pozyskujemy 
90% energii elektrycznej, na energetyce 
odnawialnej i na energetyce jądrowej, któ-
ra jest dzisiaj ważna dla rządu. Cieszymy się 
z dużego zainteresowania energetyką od-
nawialną i stałym podnoszeniem efektyw-
ności energetycznej, bo są to bardzo waż-
ne, a jednocześnie niedoceniane dziedziny, 
które znajdują coraz większe umocowanie 
i  wsparcie w  działaniach rządu, marszał-
ków województw, samorządu lokalnego, 
podejmujących w tej sprawie wiele inicja-
tyw, stanowisk i decyzji, między innymi dla 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
regionów. 

 Za Państwem dwie konferen-
cje podsumowujące konsultacje spo-
łeczne w sprawie strategii poświęconej 

efektywności energetycznej i odnawial-
nym źródłom energii w Wielkopolsce...

W trakcie konferencji zaprezentowano 
prace związane z  przygotowaniem stra-
tegii oraz pokazano przykładowe działa-
nia dotyczące energetyki wiatrowej – bo 
przecież w Margoninie mamy wciąż jesz-
cze największą farmę wiatrową w Polsce. 
Sześćdziesiąt stumetrowych wiatraków 
jest w  stanie zaspokoić potrzeby ener-
getyczne dla dziewięćdziesięciu tysięcy 
gospodarstw. 

Ostatnio byliśmy też na spotkaniu 
w gminie Wysoka, gdzie planowana jest 
budowa farmy wiatrowej na dwadzieścia-

-czterdzieści wiatraków. Teraz to mieszkań-
cy oraz Rada Miejska muszą zadecydować, 
czy chcą u siebie wytwarzać energię odna-
wialną i pozyskiwać dochody dla budżetu, 
czy też zamierzają być wyłącznie gminą 
ekologiczną, rolniczą, z  czego będą bar-
dzo zadowoleni wszyscy przyjezdni, która 
jednak nie wygeneruje większych docho-
dów i nowych miejsc pracy. System podat-
kowy dla gmin jest stworzony tak, że poda-
tek z tytułu działalności gospodarczej czy 
udziały w podatkach CIT i PIT to decydu-
jący dochód własny gminy i jeżeli nie ma 
rozwoju gospodarczego, gmina musi ogra-
niczać większe nakłady na oświatę, sport, 

Idą zmiany; nowe 
zawody i innowacje

WAZE Sp. z o.o.
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kulturę czy opiekę społeczną, bo nie posia-
da na nie środków.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych zaprezentował potencjał 
Wielkopolski w energetyce wodnej. Mamy 
ponad siedemset miejsc i  przegrody na 
ciekach wodnych o wysokości piętrzenia 
powyżej jednego metra, które są często 
wykorzystywane przez małe elektrownie, 
szczególnie w północnej Wielkopolsce, np. 
w Małej Elektrowni Wodnej Żarki w powie-
cie złotowskim.

 Czy w  związku z  tym często 
występują problemy z  procedurami 
ekologicznymi?

Są różne grupy interesów. My, przed-
siębiorcy, czy też duża część mieszkańców, 
jesteśmy zainteresowani rozwojem ener-
getyki odnawialnej, dlatego w  sposób 
oczywisty wspieramy rozwój gospodarczy 
w Polsce. Przecież wpływ autostrad na na-
sze środowisko jest zdecydowanie nega-
tywny, ale jednak podjęliśmy decyzję o ich 
budowaniu i protesty ekologów tutaj nic 
nie pomogą. Myślę, że wszyscy posiadamy 
na tyle dużą świadomość, że nie będziemy 
bezmyślnie niszczyć naszego dziedzictwa 

przyrodniczego. Polskie przepisy są tutaj 
bardzo rygorystyczne, w wielu kwestiach 
ograniczają też nasze działania, może cza-
sem aż za bardzo. Na Mazurach często naj-
mocniej protestują „Mazurzy i Warmiacy 
z Marszałkowskiej”, którzy chcą wyłącznie 
ciszy i spokoju. W Wielkopolsce zdarzają się 
podobne sytuacje. Przyjezdni muszą jed-
nak zrozumieć, że tam żyje społeczność lo-
kalna, która oczekuje rozwoju oraz awansu 
cywilizacyjnego dla siebie i swoich dzieci 
i chce inwestycji generujących przychody 
w swoim otoczeniu.

 Proponują Państwo techni-
kom i  szkołom zawodowym poszerze-
nie oferty edukacyjnej o kierunki zwią-
zane z  odnawialnymi źródłami energii. 
Na jakim etapie Państwo się znajdują?

Uważamy, że już na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum widoczny jest 
wzrost poziomu wiedzy naszych dzieci 

na temat energetyki odnawialnej, oszczę-
dzania energii i wykorzystywania zasobów 
własnych. Tak robią kraje skandynawskie, 
gdzie dąży się do wykorzystywania poten-
cjału gmin i ich energetycznej autonomii. 
Minister Edukacji Narodowej w swoim roz-
porządzeniu z 2010 r. określił nowy kieru-
nek kształcenia pn. „technik urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej”. W ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki (POKL) zaproponowaliśmy trzydziestu 
szkołom w Wielkopolsce, że przygotujemy 
je do uruchomienia tego kierunku i myślę, 
że przynajmniej dziesięć z nich skutecznie 
go zrealizuje. Na rynku wielkopolskim bę-
dziemy wtedy mieli kompleksowo przygo-
towanych instalatorów energetyki odna-
wialnej, bo nie może być tak, jak do tej pory, 
że zainteresowani są oni głównie sprzeda-
żą tradycyjnych urządzeń, a nie mają szer-
szej wiedzy na wspomniany temat. 

Nasz projekt z  POKL realizowany 
z  firmą DC Edukacja przyniesie zmiany 
w kształceniu zawodowym. Mocno wspie-
ramy szkolnictwo wyższe, w tym Państwo-
we Wyższe Szkoły Zawodowe. Chcemy, 
żeby we wszystkich stworzono laboratoria 

energetyki odnawialnej, aby studenci mo-
gli uczyć się na nowych kierunkach na naj-
nowszym sprzęcie, żeby po zakończeniu 
studiów doradzali inwestorom w naszym 
województwie, w jaki rodzaj energii najle-
piej zainwestować.

 Podejmują się Państwo funk-
cji merytorycznego koordynatora 
działań, których celem będzie utwo-
rzenie Wielkopolskiego Centrum Inno-
wacji Ekoenergetycznych. Co to ozna-
cza w praktyce?

Zgodnie z przyjętymi założeniami cen-
trum ma odgrywać rolę ośrodka eduka-
cyjno-szkoleniowego, służącego propa-
gowaniu idei zrównoważonego rozwoju, 
wytwarzania energii ze źródeł odnawial-
nych oraz podnoszenia efektywności ener-
getycznej w regionie. Efektem tych dzia-
łań ma być między innymi postrzeganie 
Wielkopolski jako regionu nowoczesnego, 

innowacyjnego, o dużym potencjale wpro-
wadzania zmian – efektywnego ener-
getycznie i  wykorzystującego energię 
odnawialną.

 Wiemy, że w  Wielkopolsce 
słowo innowacja odmienia się przez 
wszystkie przypadki, ale stan faktyczny 
nie napawa nas dumą i na pewno nie je-
steśmy tu liderem... 

To prawda, bo zmiany wymagają sta-
łego wysiłku.

Chcielibyśmy zaproponować Wielko-
polsce coś, co już istnieje np. w Świdnicy. 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego, 
Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” 
oraz Politechnika Wrocławska utworzyły 
Centrum Technologii Energetycznych. Tam 
można uzyskać projekt energetyczny dla 
domu lub firmy, albo informację, czy ofe-
rowany kolektor słoneczny lub pompa cie-
pła są dla danego użytkownika dobre, czy 
też nie. Funkcje demonstracyjne i testowe 
pozwalają potencjalnym inwestorom ob-
niżyć ryzyko inwestycyjne związane z wy-
borem nowoczesnych technologii. Chciał-
bym, żeby Pani to zobaczyła i zapraszam 
już dzisiaj do udziału w wyjeździe przez 
nas organizowanym. To bez wątpienia jed-
na z najciekawszych innowacyjnych inwe-
stycji w Polsce. 

Staramy się też, aby powstające w Sie-
linku Wielkopolskie Centrum Innowacji 
Ekoenergetycznych wspierało Wielkopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jednostkę 
Samorządu Województwa, w zakresie inno-
wacji ekoenergetycznych. Chodzi przede 
wszystkim o pilne przystosowanie istnie-
jących technologii energetycznych do lo-
kalnego zastosowania w rolnictwie i na ob-
szarach wiejskich.

Waga i znaczenie priorytetu Energia 
w nowej perspektywie finansowej Unii Eu-
ropejskiej nakładają też nowe obowiązki 
np. na marszałka Krzysztofa Grabowskie-
go – Członka Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego, który nadzoruje naszą Agen-
cję, czy też na marszałka Leszka Wojtasiaka 

– Wicemarszałka Województwa, który jest 
odpowiedzialny za innowacje, żeby Wielko-
polska rzeczywiście była efektywna ener-
getycznie i wykorzystywała źródła energii 
odnawialnej. Myślę, że dzięki współpracy 
z  Zarządem Województwa, z  Sejmikiem, 
z powiatami, z przedsiębiorcami i związ-
kami pracodawców, wysiłkiem nie tylko 
przecież naszej Agencji uda się przeobrazić 
Wielkopolskę w kierunku innowacji i nowe-
go myślenia, także w obszarze energii. Na 
pewno nie będziemy szczędzili wysiłków, 
aby osiągnąć więcej niż średnie wskaźniki 
określone dla Polski.

 Nie wyczerpaliśmy tematu, 
ale może będziemy mieli szansę przy 
kolejnym spotkaniu.  
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Z  Arkadiuszem Błochowiakiem, Dyrek-
torem Wielkopolskiego Zarządu Melio-
racji i  Urządzeń Wodnych w  Poznaniu, 
rozmawia Merkuriusz

 Jedną z  inwestycji rozpoczę-
tych w tym roku jest modernizacja pra-
wostronnych wałów rzeki Warty na od-
cinku Konin-Koło. Co zdecydowało 
o podjęciu tego zadania? 

W przeszłości Warta była piękną, czy-
stą rzeką, w której łowiono jesiotry. Jed-
nak brakowało obwałowań, co przyczy-
niało się do naturalnych wylewów na pola 
i okoliczne łąki. Budową wałów zajęto się 
dopiero w latach 30. i 40. minionego wie-
ku. W tej chwili obwałowane są oba brzegi 
Warty, ale materiał, który wówczas wyko-
rzystywano do budowy, nie był najlepszej 
jakości, dlatego wały wymagały moderni-
zacji. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej 
mogliśmy zaplanować inwestycję, którą 
przeprowadziliśmy na terenie powiatu kol-
skiego, gdzie wykonano niezbędne prace 
umożliwiające spokojne przeprowadzanie 
wody powodziowej. Druga modernizacja 
prawostronnych wałów – jej koszt osza-
cowaliśmy na ponad trzydzieści milionów 
złotych – odbywa się na odcinku Konin-Ko-
ło. Zadanie to podzieliliśmy na dwa odcinki. 
Pierwszy z nich przebiega na terenie po-
wiatu konińskiego, a drugi – kolskiego. 

 Na czym konkretnie pole-
ga przedsięwzięcie? I  kto będzie je 
realizował?

Przede wszystkim na poprawie warun-
ków filtracyjnych gruntu. Tak zwana do-
gęszczarka, przesuwając się po koronie 
wału poprzez wibracyjne uderzenia, do-
gęszcza ziemię. Kolejny krok polega na 
wyrównaniu i uformowaniu korony wału. 
Dopiero potem na skarpach układa się 
specjalne maty bentonitowe, by poprawić 
szczelność. Na zakończenie wały zostaną 
obsiane trawą. Zgodnie z planem cała in-
westycja będzie zakończona w przyszłym 
roku.

Przeprowadziliśmy przetarg nieograni-
czony, który wygrały dwie firmy. Przedsię-
biorstwo Hydrowat w Koninie pracuje na 
odcinku konińskim, a Skanska modernizuje 
wał na terenie powiatu kolskiego. 

 Czym zaowocują te zmiany?
Przede wszystkim zwiększy się sta-

bilność wałów, dzięki czemu będą one 

bardziej odporne na uszkodzenia i prze-
rwania przez wodę. Drugą znaczącą ko-
rzyścią jest zmniejszenie filtracji na tereny 
chronione. Dzięki poprawie korony wałów 
w czasie powodzi łatwiej będzie można do-
trzeć do zagrożonych miejscowości.  

 Czy podczas prowadzenia in-
westycji zachowane zostały wymogi do-
tyczące ochrony środowiska? 

Przed rozpoczęciem robót musieliśmy 
uzyskać decyzję środowiskową o warun-
kach realizacji inwestycji, pozwolenie na 
budowę i pozwolenie wodno-prawne. In-
westycję prowadzimy w obszarze Natura 
2000, dlatego uzyskanie wszystkich doku-
mentów było czasochłonne. Poszczegól-
ne zadania wykonujemy w okresie pozalę-
gowym ptaków. Natomiast drzewa, które 
znajdują się w obrębie wałów, są usuwa-
ne pod nadzorem ornitologa. Dołożyli-
śmy wszelkich starań, by nasza inwestycja 
nie zaszkodziła przyrodzie, ale ją chroniła. 
Nietrudno sobie wyobrazić, jakie szkody 
w środowisku przyrodniczym może wyrzą-
dzić powódź. Umocnione wały będą temu 
zapobiegać. 

 Czy przewidziane są w rejonie 
konińskim kolejne przedsięwzięcia? 

Na modernizację czekają trzy prze-
pompownie o bardzo ważnym znaczeniu 
strategicznym. Wśród nich jest przepom-
pownia Nizina Konińska, która przepompo-
wuje wody z obszaru chronionego wałami 
lewostronnymi. Kolejna to przepompow-
nia Wola Podłężna na Kanale Grójeckim 
odbierająca wody z funkcjonującej kopalni 
oraz z użytków zielonych Doliny Grójeckiej.  
Zamierzamy także zmodernizować frag-
ment wału i przepompownię w Ruminie. 

Oprócz tego przygotowujemy regula-
cję i odbudowę rzeki Rgilewki o długości 
trzydziestu dwóch kilometrów. W  kolej-
ce czeka jeszcze czterokilometrowa rzeka 
Powa, na której w 2007 roku wybudowali-
śmy zbiornik Stare Miasto. 

Wały obronią 
domostwa i pola
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 Staże dla każdego 
Jeśli jesteś studentem 

lub absolwentem zaintereso-
wanym sprawami Unii Euro-
pejskiej, możesz odbyć staż 
w Parlamencie Europejskim.  

Co roku Sekretariat Parla-
mentu Europejskiego zapra-
sza na staże do Brukseli lub 
swoich biur w  stolicach kra-
jów Unii. Z programu korzy-
sta rocznie kilkaset osób. Nie 
brakuje wśród nich niepełno-
sprawnych. Przyjmowanie ko-
lejnych aplikacji rozpoczęło 
się 15 sierpnia. Można ubie-
gać się o trzy rodzaje staży: 
ogólne, dziennikarskie i  dla 
tłumaczy. Parlament oferu-
je dwa ich rodzaje: płatne 
i niepłatne.

Na staż może dostać się 
każdy, nawet bez uniwersy-
teckiego dyplomu. „Trzeba 
tylko podkreślić swoje umie-
jętności. Jako dyplomowana 
aktorka z  doświadczeniem 
w  doradzaniu wytwórcom 
serów i  z  tytułem magistra 
tłumaczenia języka irlandz-
kiego nie liczyłam, że zosta-
nę przyjęta. Jednak udało się” 

– opowiada Irlandka Lucy Moy-
lan, która jest stażystką w Par-
lamentarium, czyli centrum 
dla zwiedzających.

Co roku do PE trafia oko-
ło siedem tysięcy podań. Oko-
ło osiem procent kandydatów 
przechodzi dalej. Staż trwa 
zwykle od miesiąca do pięciu 
miesięcy. Stażyści płatni otrzy-
mują miesięcznie około 1200 
euro. Sami muszą sobie jed-
nak znaleźć zakwaterowanie.

Od 2006 roku w  Parla-
mencie Europejskim dzia-
ła specjalny program dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Mają one zapewnione 
odpowiednie warunki pra-
cy, a także otrzymują pomoc 
w  znalezieniu mieszkania 
i zorganizowaniu transportu. 

„W  sektorze prywatnym nie-
pełnosprawność nie jest tak 
akceptowana. Mam nadzieję, 
że w przyszłości przedsiębior-
stwa wezmą przykład z Parla-
mentu Europejskiego” – mówi 
Włoszka Silvia Cipriani, któ-
ra w  takim programie brała 
udział. 

 Prawnicy-lingwiści 
Unia to 27 krajów i 23 języki. Unijne prawo wszędzie jednak 

jest takie samo. Zapewnieniem wdrażania w całej Unii tych sa-
mych zasad zajmują się m.in. prawnicy-lingwiści dbający o ja-
kość unijnej legislacji.

Ich zadaniem jest zagwarantowanie zgodności prawa w 23 
językach oficjalnych. To ważne, by mieć przepisy, które są dobrze 
napisane i konsekwentne we wszystkich wersjach językowych. 
Prawników-lingwistów nie należy jednak mylić z tłumaczami. Nie 
są zwykłym działem lingwistycznym. Pomagają w przygotowywa-
niu aktów prawnych w języku ojczystym, a ich zadaniem jest we-
ryfikacja tłumaczeń dyrektyw i rozporządzeń. 

Każdy prawnik-lingwista pracuje w zespole zajmującym się 
jedną lub dwoma komisjami parlamentarnymi. Podczas nego-
cjacji może się wtrącać, sugerując, że jakieś rozwiązanie się nie 
sprawdzi i trzeba je inaczej sformułować. Nie oznacza to jednak, 
że mówi politykom, co mają robić – jedynie doradza. Udział 
prawników w negocjacjach wiąże się z tym, że nie mogliby do-
brze wykonywać swej pracy, nie wiedząc dokładnie, o co chodzi. 
Materia językowa bywa często bardzo delikatna. 

Kandydaci na prawników-lingwistów muszą zdać egza-
min, na którym sprawdzane są ich umiejętności prawnicze 
i językowe.  

 Unia chroni środowisko
Komisja Europejska zatwier-

dziła finansowanie 202 nowych 
projektów w ramach unijnego pro-
gramu ochrony środowiska LIFE+. 
Obejmują one działania w  dzie-
dzinach ochrony przyrody, polityki 
ochrony środowiska i przeciwdzia-
łania zmianie klimatu oraz infor-
macje i  komunikację w  zakresie 
zagadnień dotyczących ochrony 
środowiska. Stanowią inwestycję 
sięgającą łącznie 516,5 mln euro, 
z czego UE zapewni 268,4 mln euro. 

Komisarz do spraw środowiska 
Janez Potoćnik: „W tym roku, gdy 
obchodzimy 20-lecie istnienia pro-
gramu LIFE i dyrektywy siedlisko-
wej, z ogromną radością informuję, 
że nadal będziemy wspierać wyso-
kiej jakości projekty w dziedzinie 

ochrony środowiska w  całej UE. 
Najnowsze projekty LIFE+ pod-
trzymują rozpoczęte przed dwu-
dziestu laty dążenie do realizacji 
innowacyjnych i opartych na do-
brych praktykach działań na rzecz 
ochrony przyrody, poprawy stanu 
środowiska naturalnego oraz prze-
ciwdziałania zmianie klimatu”.

W  ostatnim naborze kandy-
datur, który zakończył się w  lipcu 
ubiegłego roku, Komisja otrzyma-
ła 1078 wniosków z 27 państw Unii. 
202 spośród nich zakwalifikowały 
się do współfinansowania w ramach 
trzech komponentów programu: 
LIFE+ przyroda i różnorodność bio-
logiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie 
w zakresie ochrony środowiska oraz 
LIFE+ informacja i komunikacja.  

 

 Mniej Brukseli, więcej elastyczności 
Europosłowie chcą więcej elastyczności i „mniej Brukseli” w polityce re-

gionalnej. Chodzi szczególnie o zwiększenie elastyczności wyboru inwestycji, 
a także rozszerzenie zakresu wsparcia o kulturę, sport i turystykę oraz włą-
czenie do finansowania również dużych przedsiębiorstw. Propozycje te mają 
znaleźć się w projekcie rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR). Europosłowie podkreślają także potrzebę zmniejszenia 
liczby decyzji podejmowanych w Brukseli, tak, by to regiony mogły w więk-
szym stopniu decydować, na co przeznaczać unijne pieniądze. 

 Nowe narzędzie w rękach 
społeczeństwa 

Dzięki inicjatywie ustawodaw-
czej Europejczycy mają nowe na-
rzędzie, pozwalające im wpływać 
na kształtowanie Unii. Od 1 kwiet-
nia, dnia wejścia przepisów o  ini-
cjatywie w życie, zarejestrowano 
dziewięć projektów dotyczących 
m.in. dostępu do wody i ekspery-
mentów na zwierzętach. Ich inicja-
torzy mają rok na zebranie miliona 
podpisów.

Inicjatywa to nowe narzędzie 
zapisane w  Traktacie z  Lizbony. 
Daje Europejczykom możliwość 
wpływania na unijną politykę. 
Pierwszą zarejestrowano 9 maja, co 
przypadkiem zbiegło się z obcho-
dzonym tego dnia Świętem Europy.

Dotąd do rejestru trafiło dzie-
więć projektów, ale jeden z nich 

został w międzyczasie wycofany. 
To inicjatywy dotyczące zarządza-
nia odpadami, wspólnych celów 
szkolnictwa, zakazu eksperymen-
tów na zwierzętach, praw wybor-
czych, ochrony ludzkich zarodków 
w  badaniach naukowych i  służ-
bie zdrowia, dostępu do wody, 
opłat za roaming i  zwiększenia 
mobilności.

Inicjatywa musi zebrać po-
parcie miliona obywateli, którzy 
pochodzą z co najmniej siedmiu 
państw Unii. Organizatorzy mają 
rok na zebranie podpisów. Za-
kres projektu musi pokrywać się 
z  kompetencjami Komisji Euro-
pejskiej, która jako jedyna posia-
da w UE prawo inicjatywy ustawo-
dawczej. 
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chu Kilarze, który nie byłby laurką. 
Od dzieciństwa cieszył się on wzglę-
dami Polihymnii. Urodził się we Lwo-
wie w 1932 roku w artystycznej rodzi-
nie. Miał zostać wirtuozem fortepianu, 
ale brak zapału do systematycznych 
i wyczerpujących ćwiczeń kompen-
sował wyobraźnią. Już młodzieńcze 
próby kompozytorskie przyniosły 
mu pierwsze laury, m.in. II nagrodę 
za miniatury dziecięce na konkursie 
młodych talentów w 1947 roku. Mu-
zyczną edukację odbył w Katowicach 
i w Krakowie. W 1955 roku, gdy uzy-
skał dyplom z  wyróżnieniem kato-
wickiej Akademii Muzycznej, otrzy-
mał również nagrodę na V Festiwalu 
Młodzieży za „Małą uwerturę”.

Od tej pory rozpoczyna się bły-
skotliwa kariera kompozytora, któ-
ra otwiera przed nim możliwości 
studiów i staży zagranicznych. Mło-
dzieńcze fascynacje Szostakowiczem, 
Strawińskim i Bartokiem porzuca na 
rzecz modnych kierunków: seria-
lizmu i  dodekafonii. Często bierze 
udział w „Warszawskiej Jesieni”. Obok 
Krzysztofa Pendereckiego i Mikołaja 
Henryka Góreckiego jest najczęściej 
wymienianym polskim kompozyto-
rem młodego pokolenia. Wymienia-
nym, na razie, w kręgach znawców 
i melomanów. Uznanie szerokiej pu-
bliczności przyniesie dopiero muzyka 
filmowa.

Prawdopodobnie od utworu 
Krzysztofa Pendereckiego „De natu-
ra sonoris” krytycy nazwali grupę no-
wych kompozytorów sonorystami. 
W latach 60. wspólne dla nich było 
odkrywanie nowych brzmień i  roz-
wiązań formalnych. W latach 70. Pen-
derecki, Górecki i Kilar – poszukując 
inspiracji – zwrócili się ku tradycji. 

Sonorystyczne eksperymenty 
z lat 60. znalazły dziś uznanie w mu-
zyce popularnej, o czym przekonał się 
Penderecki, nagrywając swoje dawne 
utwory z muzykiem rockowym. Gó-
recki w „III symfonii” dokonał niezwy-
kłej syntezy współczesnej symfoniki 
z  tradycją sięgającą średniowiecza 
i, w co trudno uwierzyć, płyta z tym 
dziełem biła rekordy sprzedaży, za-
rezerwowane z reguły tylko dla czo-
łowych artystów muzyki popularnej. 
Na koncercie „Przestrzeń Wolności” 
w  2010 roku w  Gdańsku Orkiestra 
Kameralna Aukso pod batutą Marka 
Mosia wykonała „Orawę” Wojciecha 
Kilara. Podczas występu scena była 
skąpana w  biało-czerwonych świa-
tłach. Do orkiestry dołączyli muzycy 

Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz 
Motion Trio. „Orawa” wyzwoliła eks-
presję muzyków, a wśród publiczno-
ści wywołała emocje znane z koncer-
tów jazzowych i rockowych. 

Mimo wcześniejszych przygód Ki-
lara z filmem i jego zainteresowania 
muzyką religijną, prawdziwym szo-
kiem dla krytyki był „Krzesany” z 1974 
roku, który od pierwszego wykonania 
wywołał zachwyt publiczności. Tym 
razem kompozytor – wzorem Szy-
manowskiego – sięgnął po inspiracje 
do folkloru Podhala. Uprościł formę 
na rzecz wyeksponowania proste-
go tematu, narastająco powtarzane-
go. Z założenia utwór miał być sym-
foniczny, ale i korzenny, zaskakujący, 
ale i popularny. 

Od poematu symfonicznego 
„Angelus” datuje się nurt twórczo-
ści o  charakterze religijnym, której 
zwieńczeniem jest „Missa pro pacem 
AD 2000”. „Msza za pokój”, dzieło za-
mówione na stulecie Filharmonii Na-
rodowej, była dla krytyki rozczaro-
waniem, ale nagranie płytowe stało 
się fonograficznym sukcesem. Warto 
może przypomnieć, że jako pierwszy 
zarzucił utworom sakralnym Kilara 
schematyzm i prostotę Stefan Kisie-
lewski, nazywając je „liturgicznym 
socrealizmem”. Niezależnie jednak 
od opinii krytyków twórczość ta już 
znalazła się w kanonie. 

Przygoda Wojciecha Kilara z  fil-
mem datuje się od końca lat 50. Dla 
mnie jego pierwszym przebojem ki-
nowym było tango z obrazu Janusza 
Majewskiego „Zazdrość i medycyna”, 
ekranizacji powieści Michała Cho-
romańskiego. Tango ilustrujące na-
miętność, a jednocześnie dramatycz-
ne, z niepokojącą nutą. Inny wymiar 
muzyki filmowej pokazał w „Bilansie 
kwartalnym” czy „Strukturze kryszta-
łu” Krzysztofa Zanussiego. Tym razem 
były to klasyczne ilustracje muzyczne, 
pojawiające się w ważnych momen-
tach dramaturgicznych, ilustrujące 
napięcia i emocje, ale nie ingerujące 
w tok narracji. Innymi słowy, muzyka 
Kilara w filmie pojawia się wtedy, kie-
dy jest potrzebna, nie przeszkadza 
natręctwem i dosłownością ilustracji. 
Dlatego też można jej słuchać nieza-
leżnie, jako integralne, osobne dzieła.

Wielu kompozytorów, odpowia-
dając na zamówienia producentów, 
stara się stworzyć przebojowe tema-
ty, na przykład w  formie piosenek. 
Wojciech Kilar postępuje odwrot-
nie, pisze tematy przewodnie, które 
jednocześnie są tak nośne, że mogą W
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dem niech będzie walc z „Ziemi obie-
canej” Andrzeja Wajdy czy polonez 
z ekranizacji „Pana Tadeusza” tego sa-
mego reżysera. Jednak kompozytor 
ma w swoim dorobku i utwory lżej-
szego gatunku, piosenki. Prawdopo-
dobnie dla wielu czytelników będzie 
zaskoczeniem, że temat przewodni – 
żart muzyczny – z, jak się dziś mawia, 
kultowego „Rejsu” Marka Piwowskie-
go powstał na podstawie nut i pomy-
słu wykonawczego Wojciecha Kilara. 

Wielu historyków kina za najwięk-
sze osiągnięcie kompozytora uważa 
ilustrację muzyczną do filmu „Wywiad 
z wampirem” Francisa Forda Coppoli. 
Rzeczywiście praca wielokrotnie była 
wyróżniana i nagradzana przez bran-
żę filmową za oceanem. Prawdopo-
dobnie uważa się ją za najlepszą ze 
względu na brak znajomości całego 
dorobku kompozytora w tej dziedzi-
nie. Poznanie go właściwie nie jest do 
końca możliwe, gdyż filmografia Kila-
ra liczy 160 pozycji. 

Współpraca z  reżyserem „Cza-
su apokalipsy” miała zapoczątkować 
błyskotliwą karierę Kilara w Holly-
wood. Agenci ustawiali się w kolejce 
z zamówieniami. Jednak Wojciech Ki-
lar, nie chcąc być jednym z wielu rze-
mieślników czekających na intratne 
kontrakty, wolał zostać sobą w  Pol-
sce. Niczego nie musiał udowadniać 
ani zaczynać, ma swój rozpoznawal-
ny styl i wiernych słuchaczy. Praca dla 
Coppoli była dla gorliwego chrześci-
janina prawdziwym wyzwaniem, jak 
nie popaść w kiczowatą konwencję 
hollywoodzkiej wampirologii, a po-
kazać tragiczne przesłanie tej historii. 

W latach 90. Kilar stał się przed-
miotem zainteresowania powstającej 
prasy kolorowej. Nie zawsze potrafił 
się przed tym obronić, choć nie został 
celebrytą. W wywiadzie dla miesięcz-
nika „Machina” opowiadał o  swojej 
twórczości w sposób przystępny dla 
miłośnika popkultury. Z roli popula-
ryzatora stara się wywiązywać jak naj-
lepiej i może dlatego nie zawsze po-
trafi odmawiać honorów i zaszczytów. 
Pełni rozmaite funkcje w  stowarzy-
szeniach, a w 2005 roku wziął udział 
w  nadaniu swojego imienia szkole 
w Dzierżoniowie. W 2003 roku został 
odznaczony Orderem Orła Białego. 
Zupełnie zasłużenie, wszak historia 
polskiego kina ilustrowana jest nuta-
mi Wojciecha Kilara i pozostaje mieć 
tylko nadzieję, że długo jeszcze nie 
postawi on ostatniej kropki na pię-
ciolinii. 
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Działalność salonów artystycz-
no-literackich przypada na okres po 
upadku powstania listopadowego. 
W latach 1832-1860 polska myśl po-
stępowa i twórcza przeniosła się na 
emigrację, do Francji, Belgii, Szwaj-
carii, Anglii. Zaborca carski chciał 
stworzyć w Warszawie i Królestwie 
pustkę kulturalną, zamykając szkoły 
wyższe i instytucje naukowe. Salony 
w dużym stopniu tę pustkę wypeł-
niały. Pod pozorem zebrań i gier to-
warzyskich poruszano najważniejsze 
problemy dla Polaków, poznawano 
dzieła kultury narodowej: literackie, 
muzyczne, jak i artystyczne. Spoty-
kali się w salonach przedstawiciele 
różnych grup społecznych. Skupiały 
one elitę intelektualną i artystyczną 
miasta i kraju. Podtrzymywały uczu-
cia patriotyczne, kształtowały i roz-
wijały życie umysłowe w Warszawie, 
głównie w celu przeciwstawienia się 
polityce zaborcy, który dążył do zru-
syfikowania narodu polskiego.

Rozpoczynają się rządy Paskiewi-
cza, budowa Cytadeli (1832 r.), która 
miała zastraszyć polskich marzycieli 
i bojowników o wolność i niepodle-
głość. W Warszawie zapanował terror. 
Nastąpiły prześladowania powstań-
ców 1831 r., konfiskata majątków 
emigrantów, zsyłki na Sybir, egze-
kucje, chłosty publiczne. Na stra-
ży polityki carskiej stał Namiestnik 
Królestwa, Iwan hr. Paskiewicz Ery-
wański, książę warszawski. W  celu 
zneutralizowania sytuacji postano-
wił zapraszać na Zamek młodzież, 
wciągać ją w wir zabaw i balów. By-
wali tam również Polacy piastują-
cy wysokie stanowiska. Oni jednak 
szybko wymykali się. Uważnie przy-
glądała się tym zabawom księżna 

Paskiewiczowa, która przez lornetkę 
wmontowaną w wachlarz obserwo-
wała bawiących się Polaków.

Nie  zabrakło w  kraju i  samej 
Warszawie rówieśników Adama 
Mickiewicza. Rosło nowe poko-
lenie pisarzy, m.in. Karol Baliński, 
Włodzimierz Wolski, Roman Zmor-
ski, Edward Dembowski, Narcyza 
Żmichowska, Teofil Lenartowicz. 
Pokolenie polistopadowe, w chwili 
nasilenia dążeń narodowowyzwo-
leńczych, zawsze gotowe było sta-
nąć w  szeregach i  walczyć o  wol-
ność dla ogółu. Powstało kółko 
literacko-polityczne pod nazwą 

„Szewcy”. Należeli do tej młodzie-
żowej grupy m.in. Ludwik i Cyprian 
Norwidowie. Redaktorzy czaso-
pism „Przegląd Naukowy”, „Jaskół-
ki” i „Dzwon Literacki” udostępnia-
li im łamy do pisania tekstów. Był  
rok 1836. Dwa lata później policja 
carska wykryła organizację „Święto-
krzyżców”, w którą wcielili się „Szew-
cy”. Kilkudziesięciu z nich osadzono 
w  Cytadeli Warszawskiej. Tak roz-
począł się pierwszy etap wielolet-
niej konspiracyjnej walki z zaborcą. 
Działano w  szkolnych kółkach sa-
mokształceniowych o charakterze 
politycznym, pisano utwory związa-
ne z aktualną problematyką. W ak-
cję narodowowyzwoleńczą włączy-
ło się duchowieństwo. W  okresie 
poprzedzającym  powstanie 1863 
roku duży wpływ wywarli oo. kapu-
cyni. Wszelkie próby walki zbrojnej 
zostały udaremnione lub stłumio-
ne. Przygotowywano się do Wio-
sny Ludów, ale i ten zryw zakończył 
się porażką. Jaśniejsze dni dla kra-
ju i Warszawy datują się od śmier-
ci cara Mikołaja I i wykonawcy jego 

                  Daromiła Wąsowska-Tomawska                      

Salony 
artystyczno-
-literackie 
w Polsce i ich rola

Aktor Andrzej Pieczyński czyta 
w pomarzanowickim pałacu listy Fryderyka 
Chopina, 2010; fot. A. Haegenbarth
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woli, Paskiewicza. Rosja przegrała wojnę 
krymską. Do Królestwa i Warszawy po-
wrócili Sybiracy.

Na lata 1832-1860 przypada epoka ro-
mantyzmu. Młode polistopadowe pokole-
nie literatów manifestacyjnie występowa-
ło przeciwko obłudzie, sztuczności życia 
miejskiego, brało w obronę chłopa, pisało 
pamflety na szlachtę, broniło kobiet wal-
czących z mieszczańskimi przesądami. Po-
wstała grupa literacko-artystyczna zwana 
Cyganerią Warszawską. Należeli do niej 
m.in. Włodzimierz Wolski, Aleksander  Nie-
wiarowski, Norwid. 

Po likwidacji wyższych uczelni i towa-
rzystw naukowych gospodarze salonów 
podtrzymywali patriotyzm i  życie umy-
słowe. Program był bardzo urozmaicony. 
Czytano literaturę krajową i  emigracyj-
ną. Prowadzono dyskusje na tematy lite-
rackie, filozoficzne, muzyczne i  teatral-
ne. Używano wyłącznie języka polskiego. 
Nawet dzieła czytano po polsku. Do sa-
lonów przedostawała się zakazana litera-
tura piękna i naukowa z zachodniej Euro-
py. Kobiety szyły worki, które wieszały na 
sobie pod puszystymi strojami i kapelu-
szami. W worki te chowały książki i prze-
mycały je, niewykryte przez rewizję przy 
wjeździe do Warszawy, choć zawsze miały 
przygotowaną ewentualną łapówkę. Czy-
tano Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskie-
go, Lelewela. Spotykano się w salonach dr 
Dworzaczka, gdzie deklamowano „Dzia-
dy”, „Grażynę”. Istniały salony Wilkońskich, 
Anny Nadkwaskiej. Tam czytało się jej pa-
miętniki, których fragmenty były drukowa-
ne. Wymienić należy też słynny salon Łusz-
czewskich, których córka Jadwiga zwana 
była Deotymą (aluzja do Diotimy, postaci 
z „Uczty” Platona, kapłanki, od której So-
krates przyjął naukę o istocie miłości). De-
otyma stawała na środku salonu, udawała 
posąg. Ubrana była w strój biały na wzór 

grecki. W salonach zajmowano się też kry-
tyką literacką. W dyskusjach unikano jed-
nak sporów na tematy religijne, uważając 
to za dowód braku wychowania. Po 1848 
roku, gdy zapełniły się cele Cytadeli War-
szawskiej, gospodarze salonów spieszyli 
więźniom z pomocą. Organizowano kon-
certy. Muzyka maskowała m.in. przed po-
licją carską właściwy charakter wieczoru. 

Pierwsze trzydziestolecie i  lata czter-
dzieste XIX wieku to sprzyjający okres dla 
spotkań inteligencji. Rodzą się salony we 
Lwowie, Krakowie, Warszawie. Spotykano 
się u Józefa Dzierzkowskiego. Milan Kwiat-
kowski wymienia także adwokata Augusta 
Wysockiego na Chorążczyźnie, salon u Fre-
drów, u Potockich w Pałacu pod Baranami, 
u hrabiny Zamoyskiej. „Starych” klasyków 
podejmował generał Wincenty Krasiński. 
Gościła inteligencję też Klementyna z Tań-
skich Hoffmanowa.

Jak wyglądało życie artystyczno-lite-
rackie po powstaniu listopadowym w Wiel-
kopolsce nad Wartą? Dom Julii i Antoniego 
Woykowskich na poznańskim Starym Ryn-
ku, jak wspomina kronikarz tamtych cza-
sów, Stanisław Wasylewski, rozbrzmiewał 
gwarem młodzieży literackiej i muzykalnej. 
Wśród gości znajdowali się artyści, liberal-
ni myśliciele – Ryszard Berwiński, Edward 
Dembowski. Domem, który stał się cen-
trum życia intelektualnego i przystanią dla 
emigrantów – jak wspomina Milan Kwiat-
kowski – był salon pisarki Bibianny i  jej 
brata (wydawcy i historyka) Jędrzeja Mo-
raczewskich. Gościli tu Narcyza Żmichow-
ska, autorka „Poganki”, Roman Zmorski  
i Lucjan Siemieński (jeden z grupy pisarzy 
galicyjskich, później czołowy krytyk litera-
tury konserwatystów – redaktor „Czasu”). 

Salony zakończyły swą działalność 
niemal równocześnie z początkiem mani-
festacji patriotycznych zapowiadających 
powstanie styczniowe (1863 r.). Zaczęła 

ukazywać się tajna prasa. Salony swoją rolę 
już odegrały. Odrodziły się znowu na prze-
łomie wieków, a następnie po odzyskaniu 
niepodległości, w II Rzeczypospolitej. Ska-
mandryci schronienia przed zgiełkiem cy-
wilizacji, cukierniami i knajpkami szukają 
często w szlacheckich dworkach lub zie-
miańskich pałacach. Ich renesans postrze-
gamy w  okresie międzywojennym. Do 
Kościanek koło Wrześni, do salonu Wan-
dy i Jerzego Hulewiczów, zjeżdżali polscy 
ekspresjoniści. Duchowym przywódcą był 
Stanisław Przybyszewski. To tam powstał 
projekt wydawania pierwszego w  nie-
podległej Polsce dwutygodnika literackie-
go „Zdrój”. Redaktorem naczelnym był sam 
właściciel dworu. W  1926 roku nastąpił 
upadek majątku i ów znakomity ekspresjo-
nista i pisarz wkrótce opuścił swe miejsce. 
W tym czasie istniał również w Jurkowie 
koło Kościana salon autora pamiętników, 
pisarza, wybitnego dyplomaty, Kajeta-
na Dzierżykraja-Morawskiego. I w Słabo-
szewku koło Mogilna koncentrowało się 
życie artystyczne. W lecie 1937 roku prze-
bywali tam Witold Gombrowicz i  Jerzy 
Andrzejewski. W  latach dwudziestych 
w podpoznańskim Wronczynie znakomi-
cie funkcjonował salon aktorki Anny (sio-
stry Leona Schillera) i jej męża, dyplomaty, 
Tadeusza Gustawa Jackowskich. Do księ-
gi wronczyńskiego dworu, której oryginał 
znajduje się w Bibliotece PAN w Krakowie, 
wpisało się ponad 500 najznakomitszych 
nazwisk ze świata muzyki (I.J. Paderewski, 
A. Rubinstein, K. Szymanowski), literatury 
(J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim, K. Maku-
szyński), malarstwa (W. Skoczylas, J. Czaj-
kowski), polityki, purpuratów, filozofii. Ten 
salon stał się inspiracją do kontynuowania 
dawnych tradycji. W 1995 roku powstał 
działający obecnie Salon Artystyczny im. 
Jackowskich w Pobiedziskach koło Pozna-
nia (www. salonartystyczny.com.pl). 

Jedno ze spotkań 
Salonu Artystycznego 
im. Jackowskich 
prowadzi prezes 
Daromiła Wąsowska-
Tomawska, obok 
poeta Jerzy Grupiński, 
Pomarzanowice, 2010; 
fot. A. Haegenbarth
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Z Wojciechem Kuczmą, dyplomowanym 
bioenergoterapeutą i  masażystą, roz-
mawia Maja Netter

 Państwowa Wyższa Szkoła Fil-
mowa, Telewizyjna i Teatralna, studium 
scenariuszowe, do tego jest Pan karate-
ką, można by długo wyliczać, co składa 
się na Pana duże doświadczenie i  zna-
komite wykształcenie. Dlaczego w  ta-
kim razie dzisiaj jest Pan bioenergote-
rapeutą? Dlaczego nie kontynuuje Pan 
tego, co stanowiło kwintesencję Pań-
skiego wykształcenia i zainteresowań?

Te zainteresowania na pewnym etapie 
mojego życia były na tyle znaczące, że de-
terminowały poszukiwania również w za-
kresie edukacji. Nadal są istotne. Jednak 
zawsze interesował mnie głównie rozwój 
psychofizyczny, to, co możemy osiągnąć 
dzięki własnym możliwościom. Fascynacja 
wschodem, sztukami walki, jogą pozwo-
liła na poznanie umiejętności pracy nad 

ciałem w ramach tych możliwości, które 
każdy z nas posiada, ale do nich nie sięga, 
nie wykorzystuje ich lub nie rozwija. Ze 
względu na status formalno-prawny wy-
magało to pewnego przygotowania i po-
twierdzenia kwalifikacji.

 Wydawałoby się, że było to 
coś jak grom z jasnego nieba. Wydarze-
nie, dzięki któremu Pan zrozumiał, że 
jest kimś nieprzeciętnym? Jakiś znak...

Jest w tym wszystkim taki element. Za-
zwyczaj doświadczenia tego typu zaczy-
nają się od samego siebie. Samo „przejście” 
miało miejsce, gdy jako młody pracownik 

teatru próbowałem coś zmienić, ukształto-
wać i wierzyłem, że zrobiłem wszystko, co 
w mojej mocy, a nie osiągnąłem zakłada-
nych efektów. To był okres transformacji 
ustrojowych. Doszedłem do wniosku, że 
pora zacząć je realizować także we wła-
snym zakresie, zająłem się kształtowaniem 
swoich pomysłów, wizji i projektów. Umie-
jętność postrzegania przekładała się na 

realizację typowych prac plastycznych. Za-
wsze fascynował mnie rysunek jako forma 
percepcji rzeczywistości spolaryzowana 
przez wrażliwość autora. Zapewnia ona za-
wsze indywidualne spojrzenie na świat, na-
tomiast projektowanie jest kształtowaniem 
rzeczywistości. Myślę, że te formy skłoniły 
mnie do głębszych poszukiwań, uruchomi-
ły moje relacje ze światem i świata ze mną. 
I pogłębiły je.

 Poprzez…
Poprzez własną pracę. Gdy wyczynowo 

uprawiałem sztuki walki, treningi odbywa-
ły się trzy razy dziennie po dwie godziny. To 
były ciężkie dni. Jeżeli osiągnie się już gra-
nice fizycznych możliwości, a istnieją gdzieś 
jeszcze jakiekolwiek rezerwy, to znajdują się 
one właśnie w sferze psychoemocjonalnej, 
energetycznej. Staram się poszerzyć swoją 
działalność o tę właśnie sferę. 

 Czym jest bioenergoterapia?
To bardzo dobre pytanie! Każdy tutaj 

posiłkuje się własną optyką. Jedna z teorii 
fizyki kwantowej głosi, że dowolna mate-
ria jest formą energii. Bioenergoterapia to 
bezpieczna metoda przynosząca pozytyw-
ne zmiany w formie uregulowania przepły-
wu energii. W Europie nie ma problemów 
z uznawaniem homeopatii za formę medy-
cyny konwencjonalnej. We Francji jest wy-
kładana na uczelniach medycznych. W Pol-
sce Naczelna Izba Lekarska cały czas walczy 
z lekarzami stosującymi homeopatię. 

 Był kiedyś taki znany film 
pt. „Znachor”…

Chociażby… Medycyna określa wszyst-
ko tylko na poziomie badań i wskazań pa-
rametrów medycznych, bez uwzględnie-
nia możliwości regeneracji organizmu 
poprzez regulowanie pola energetyczne-
go. To ważne, ponieważ zazwyczaj każda 
choroba rozpoczyna się od psychoemo-
cjonalno-energetycznego zaburzenia na-
szego układu.

 Początkami tego nurtu 
lecznictwa była medycyna gnostyków, 

Ciało może być 
najlepszym miejscem 
do życia
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starożytnych Egipcjan, ludów  Azji, Chin, Ja-
ponii, Afryki. Człowiek w tych praktykach jest 
postrzegany jako mikrokosmos…

To są tysiące lat historii. My nie mamy tyle 
czasu, więc byłoby błędem nie sięgać po te do-
świadczenia. Cała filozofia zdrowia tamtych lu-
dów mówi, że jesteśmy tylko elementem cało-
ści, w której egzystujemy. Wpływy tej teorii widać 
chociażby w feng shui, gdzie wewnętrzny świat 
jest w taki sposób zaaranżowany, aby oddziaływał 
na nas pozytywnie. 

 Jednak co to znaczy, że jesteśmy 
„nierozerwalnie związani z siłami kosmosu”?

To znaczy, że codziennie docierają do nas 
z tego świata zewnętrznego tysiące, jeśli nie mi-
liony wrażeń, informacji, obrazów, komunikatów 
itd. Od nas zależy, co z tego świata do siebie przyj-
miemy. Ja traktuję to w ten sposób, że świat ze-
wnętrzny jest odzwierciedleniem naszego świata 
wewnętrznego. Każdy z nas jest zminiaturyzowa-
nym odzwierciedleniem wszechświata, wpisane-
go w ludzką istotę.

 W  związku z  tym jaką postawiłby 
Pan diagnozę pod względem energetycznym 
ludziom, którzy mają kłopoty ze zdrowiem?

Jedna z teorii głosi, że każda choroba mówi 
nam coś o nas samych. Wiadomo, że pewne do-
legliwości występują u ludzi o określonej budo-
wie psychofizycznej, ale są też niektóre działania, 
które wywołują ból. W strefie paramedycznej cho-
dzi o to, aby za pomocą relaksu skorygować przy-
czyny prowadzące do choroby. Według medycyny 
chińskiej energia życiowa jest tą siłą, która poru-
sza materię i podtrzymuje funkcje organizmu. Na-
leży przy tym rozumieć ją bardzo szeroko, bowiem 
wszystko jest z niej złożone i przez nią określane. 
Zgodnie z tymi zasadami energia przepływa przez 
nasze ciało własnym systemem kanałów i łączy ze 
sobą różne organy i narządy. Pod tym pojęciem 
kryje się jednak o wiele więcej. Każdy z narządów 
oprócz swojego fizjologicznego znaczenia zawie-
ra w sobie element natury umysłowej i emocjo-
nalnej. Posiada określoną charakterystykę ener-
getyczną, fizyczną i  duchową powiązaną z  tak 
zwanymi żywiołami czy elementami. I chodzi o to, 
aby pozostawały one w równowadze, tworząc har-
monię ciała, umysłu i ducha. Energii i materii. 

 Jaką rolę w  tym procesie odgrywa 
bioenergoterapeuta? 

Wykorzystuje się tutaj różne metody. Od ty-
powo zewnętrznych, jak stosowanie ziół, suple-
mentów, po pracę terapeutyczną, która polega na 
uregulowaniu przepływu energii, pobudzeniu or-
ganizmu – przy znajomości technik masażu i prze-
biegu meridianów (kanałów energetycznych) czy 
systemu czakr. W akupresurze uciska się określo-
ne punkty znajdujące się na tych kanałach, aby za-
pewnić harmonijny przepływ energii, co jest wa-
runkiem i celem poprawy zdrowia i samopoczucia.

 W 1997 roku Amerykanie wydali pół-
tora miliarda dolarów na leczenie metodami 
alternatywnymi. Ponad połowa tych pienię-
dzy pochodziła z  własnej kieszeni leczących 
się ludzi. Pójdźmy dalej: w 1998 roku Journal 
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of American Association poświęco-
ny w  całości medycynie alternatywnej 
przytacza informację na temat zainte-
resowania Amerykanów tą formą lecze-
nia. Przy Państwowym Instytucie Zdro-
wia powstało także biuro medycyny 
alternatywnej, Office of Alternative Me-
dicine, przekształcone w konsekwencji 
w Krajowe Centrum Medycyny Komple-
mentarnej i  Alternatywnej. Medycyna 
niekonwencjonalna uzyskuje już status 
medycyny oficjalnej. Jak ta sytuacja wy-
gląda w Polsce? 

Po przykład możemy sięgnąć nawet 
bliżej. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje ter-
min „Healer”, czyli uzdrowiciel. Uzdrowi-
cieli czasami zatrudnia się nawet w szpi-
talach. Mają status pracowników służby 
zdrowia. W  Austrii nauczyciele poznają 
zasady i techniki pierwszej pomocy, jakiej 
mogą udzielić uczniom przez akupresurę. 
Są szkoleni w tym zakresie. U nas negatyw-
ne jest stanowisko zarówno Kościoła, jak 
i władz. Ludzie czasami nie zgadzają się 
na różnego rodzaju terapie, argumentując 
swoją odmowę wiarą katolicką. 

 Katolik nie może korzystać 
z pomocy bioenergoterapeuty? 

Kościół traktuje wszystko, co jest poza 
sferą medycyny oficjalnej, jako niezgod-
ne z jego naukami. Takie jest stanowisko 
księży, a nie Kościoła. Czasami wspieram 
się autorytetem ks. arcybiskupa Bolesła-
wa Pylaka, wykładowcy Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, który sam jest ra-
diestetą. Myślę, że ten problem można 

zmniejszyć dzięki uzyskaniu dyplo-
mu bioenergoterapeuty w szkolnic-
twie zawodowym. Jako ciekawostkę 
powiem, że w Chinach, gdzie obok 
współczesnej równolegle działa me-
dycyna tradycyjna, lekarz otrzymu-
je wynagrodzenie, jeżeli pacjent jest 
zdrowy. Jeśli jest chory, sam płaci za 
jego leczenie. To byłaby alternatywa 
dla naszej służby zdrowia. O ile bio-
energoterapeuci chcą współpraco-
wać z lekarzami, o tyle oni przyjmują 
tę pomoc niechętnie. My nie negu-
jemy samej medycyny akademickiej. 
Sprawdza się ona na swoim pozio-
mie. Można określić stan pacjenta 
z tego punktu widzenia na podsta-
wie wskazań przyrządów, wyników 
badań i analiz, a to, co robi bioener-
goterapeuta, powinno być uzupeł-
nieniem terapii. 

 Pracuje Pan z  różnymi 
ludźmi, na przykład ze sportow-
cami. Co ma Pan poszczególnym 
z nich do zaoferowania?  

Każdy chory potrzebuje określo-
nej, indywidualnej terapii. Czasami 
wszystko sprowadza się do tego, aby 

pomóc osobie zainteresowanej w  szyb-
szej regeneracji. Każdy z  nas doświad-
cza tych samych problemów, tylko może 
w różnych okresach, w innych sytuacjach. 
Ich rozwiązanie polega głównie na rege-
neracji, czyli oczyszczaniu energetycznym 
organizmu, jego uregulowaniu, doenerge-
tyzowaniu. Zazwyczaj dolegliwość pojawia 
się tam, gdzie energia jest zablokowana. 
Tymi metodami regulujemy jej prawidło-
wy przepływ.

 Każdy z  nas dysponuje taką 
samą energią? Może są ludzie lepiej 
obdarowani?

Każdy z  nas ma swój własny system 
energetyczny. 

 Teoretycznie powinien on być 
wystarczający? 

Teoretycznie tak, powinien utrzymać 
funkcje organizmu na określonym pozio-
mie. Niestety, prowadząc niezdrowy tryb 
życia, naruszamy równowagę. Nieprze-
strzeganie prawidłowego rytmu pracy i re-
generacji też może mieć negatywny wpływ. 
Taki rytm występuje wszędzie na zasadzie 
dnia i nocy. Wszyscy oscylujemy wokół nie-
go, czasami naruszając jego równowagę. 
Jeżeli organizm sam sobie nie może pomóc, 
to ktoś obdarzony pewną umiejętnością 
popartą ćwiczeniami przygotowującymi 
może go zharmonizować do pracy z inny-
mi. Ktoś, kto potrafi właściwie pokierować 
energią.

 Pod koniec 2010 roku w pała-
cu w  Wilanowie spotkali się bioenergo-
terapeuci z całej Polski. Celem spotkania 

była debata, podczas której ustalono, 
w  jakim kierunku zmierza polska bio-
energioterapia. Jaki to kierunek? 

Chociaż sam nie brałem w tym spotka-
niu udziału, uważam, że powinny się one 
odbywać. Świadczy to, że są podejmowa-
ne próby następnych działań, wytyczania 
nowych kierunków, w jakich nurt medycy-
ny niekonwencjonalnej może się rozwijać. 
Jest wiele pomysłów, ale istota tkwi w tym, 
aby wypracować pewną wspólną płasz-
czyznę działań. Istnieje pewna grupa na-
prawdę świetnych bioenergoterapeutów, 
jak chociażby już nieżyjący Stefan Napro-
mowski oraz Lech Borc, Zdzisław Chudak 
czy Stefania Szanty-Powolna, którzy mogą 
nauczać innych. Są jakby kolejnymi sta-
cjami w naszym rozwoju. Jeśli udałoby się 
przyjąć zbieżne stanowisko, byłoby to bar-
dzo korzystne dla wszystkich.

 Jak określić dobrego 
bioenergoterapeutę?

Oprócz samego przygotowania me-
rytorycznego, na pewno istotne są takie 
elementy, jak jego chęć pomocy, empatia 
czy pokora wobec oczekujących wylecze-
nia. W wymiarze emocjonalnym, nie tylko 
bioenergoterapeutycznym.

 Czy można powiedzieć, że 
są jakieś dolegliwości lub schorzenia, 
z  którymi radzi Pan sobie lepiej lub 
gorzej?

Z  praktyki mógłbym powiedzieć, że 
efekty osiągam w  dolegliwościach ukła-
du ruchu, co mogłaby potwierdzać moja 
współpraca ze sportowcami, głównie 
piłkarzami.

 Jakiś szczególny niecodzien-
ny przypadek?

Zdarzyło się już, że wykonywałem za-
biegi na ulicy, chociaż tak naprawdę nie-
codzienny przypadek miał miejsce parę lat 
temu. Kiedyś w nocy po kilku zabiegach 
wracałem do domu samochodem i  na 
skrzyżowaniu zatrzymał mnie patrol policji. 
Po sprawdzeniu dokumentów i wyjaśnie-
niach, co robiłem wcześniej, okazało się, że 
jeden z funkcjonariuszy ma kontuzję bar-
ku. I w nocy, na skrzyżowaniu, w radiowo-
zie, który stał na światłach sygnalizacyjnych, 
przeprowadzałem zabieg. Nigdy wcześniej 
mi się to nie zdarzyło. Jeśli któryś z tych pa-
nów będzie miał okazję przeczytać ten wy-
wiad, to chciałbym ich pozdrowić.

 Czy ma Pan jakieś plany?
Staram się również – w  ramach co-

achingu, jaki prowadzę – wykorzystując 
swoją wiedzę, umiejętności i  doświad-
czenie, pomagać ludziom w wyzwoleniu 
potencjału możliwości, uzdolnień oraz 
umiejętności, jakim dysponują i jaki mogą 
uruchomić i rozwijać w twórczym kreowa-
niu, realizowaniu celów oraz skutecznym 
zaspokajaniu własnych potrzeb. 
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Opera Slow Man powstała w wyniku 
współpracy flamandzkiego kompo-
zytora Nicholasa Lensa i południowo-
afrykańskiego pisarza Johna Maxwel-
la Coetzee’go. Sztuka jest autorską 
adaptacją wydanej w  2005 roku po-
wieści Powolny człowiek. Orkiestrę 
Teatru Wielkiego w  Poznaniu popro-
wadzi Bassem Akiki, dyrygent mło-
dego pokolenia, urodzony w  Libanie, 
związany zawodowo z  Operą Wro-
cławską. Reżyserem spektaklu jest 
Maja Kleczewska, jedna z najzdolniej-
szych i  najciekawszych osobowości 
w polskim teatrze. 

Bohaterowie prowadzą nas w  świat, 
gdzie upokorzenie i  lęk przed śmier-
cią mieszają się z pragnieniem miłości 
i poczuciem wyobcowania. Ich kaleka 
fizyczność sprawia, iż coraz bardziej 
gubią się w narzuconych im rolach. 



Wreszcie skajdaniona ludzkość
Wreszcie skajdaniona ludzkość na-

uczyła się czegoś od swoich panów. Im-
prez integracyjnych. Urządza je sobie coraz 
częściej i na coraz większą skalę. Ze szcze-
gólnym upodobaniem do piętnastego 

– daty inicjacyjnej. Bo tak – 15 maja roku 
ubiegłego na Plaza del Sol w Madrycie zin-
tegrował sie ruch oburzonych. Równe pięć 
miesięcy później – 15 października – im-
preza pod nazwą „Światowy Dzień Protestu” 
rozwinęła się w trwającą do dziś rewolucję 
pod hasłem „Okupuj…”.

Jak to często bywa, uczeń przerósł mi-
strza i kolektywizm osiągnął szczyt 18 maja 
tego roku we Frankfurcie. Demonstrujący 
tam przeciwko gospodarczym porządkom 
elit Niemcy nieśli narodowe flagi Grecji, by 
sprzeciwić się drastycznym sposobom sta-
bilizowania sytuacji w tym kraju użytym 
przez finansjerę. Zupełnie jakby nie mie-
li telewizorów, więc nie wiedzieli, że Gre-
cja jest sztandarowym obibokiem Europy 
i trzeba wreszcie skończyć 

z  jej utrzy-
mywaniem, głównie z ich – jaśnie 

niemieckich – kieszeni.
Wątpię też, czy korporacyjne imprezy 

(może za wyjątkiem romansów integra-
cyjnych) zdolne są wzbudzić równie silne 
emocje, co manifestacyjna wspólnota. Tak 
to opisuje mieszkaniec Montrealu w liście 
otwartym do anglojęzycznych mediów 
głównego nurtu, zamieszczonym 27 maja 
bieżącego roku na portalu „Occupy Wall 
Street” (http://occupywallst.org/article/
open-letter-mainstream-english-media-

-montreal/):
„Przychodzę z tych protestów w eufo-

rii. Pierwszej nocy po powrocie usiadłem 
na łóżku i wybuchnąłem głośnym płaczem, 
ponieważ akt wspólnego z sąsiadami opo-
ru tak radośnie rozładował  tak wiele napię-
cia, które nosiłem w sobie ze strachu przed 
naszym rządem, aresztowaniem,  przyszło-
ścią. Poczułem się lżej”.

Jeżeli uświadomimy sobie, że u  źró-
dła tych psychicznych doznań leży wa-
lenie w rondle pospołu z sąsiadami, całą 
kanadyjską prowincją Quebec oraz wiel-
ką liczbą mieszkańców europejskich 

i  amerykańskich miast, a  wszystko to 
przeciwko drakońskiej wobec studentów 
i opresyjnej w stosunku do reszty społe-
czeństwa polityce władz, dojdziemy do 
wniosku, że sprawa jest jeszcze poważ-
niejsza, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. 

Bo na dobrą sprawę rzecz przede 
wszystkim nie w tym, że w Quebecu ma 
miejsce największy w jego historii strajk 
studentów, ogłoszony jako beztermino-
wy, że w ostatnich tygodniach Montreal 
stał się widownią pokojowej demonstracji 
liczącej 300 tysięcy uczestników i bestial-
sko potraktowanej przez policję. Także nie 
w fakcie, że spotkało się to z bezpreceden-
sową akcją solidarności ze strony ruchu 

„Okupuj…”. Rzecz w  skręcającym wątpia 
głodzie wspólnoty, jaki  przebija z  całe-
go listu zrewoltowanego montrealczyka, 
a w przytoczonym fragmencie daje znać 
o sobie w pozornej dys-

proporcji między 
przyczyną i objawem – rondlowymi ryt-

mami ulicy i oczyszczającym płaczem. 
Przechodzi bowiem nasza cywilizacja 

srogi eksperyment – coś na kształt epoki 
zlodowacenia w przyrodzie – próbę, jak 
dalece człowiek może być sam. Stosow-
nej mitologii opakowanej romantycznie 
dostarczyła kultura masowa (westernowi 
jeźdźcy znikąd i  ich przeróżne mutacje), 
ale kropkę na „i” w 1987 roku postawiła Że-
lazna Dama swoją słynną opinią: „Nie ma 
czegoś takiego jak społeczeństwo”.

Koncept ten – wyrażony bez ogródek 
– dla cywilizacji europejskiej był zaiste 
czymś nowym, choć od wieków w myśli 
i praktyce przygotowywanym. Szczegól-
nie dobrze prezentował się po czasach 
totalitaryzmu wojującego z otwartą (na-
zizm) i półotwartą (komunizm) przyłbicą. 
Oba te systemy sławiły wspólnotę, jej do-
brem uzasadniały swe zbrodnie. Ich ma-
sową ofiarą stała się jednostka, sprowa-
dzona do funkcji wojownika, robotnika, 
wreszcie – surowca.

System negujący istnienie społeczeń-
stwa prezentował się mile, głosił indy-
widualizm i wolność. W swej zalotności 
osiągnął nawet to, że działająca na jego 

rzecz junta Pinocheta, uzasadniając za-
kaz zgromadzeń wprowadzony w Chile 
po przewrocie wojskowym, przekonywa-
ła, że robi to właśnie dla promocji indywi-
dualizmu, któremu przecież gromadzenie 
się nie służy. 

Słodka tajemnica systemu mieszcząca 
go pozornie na antypodach totalitaryzmu 
polega na tym, że nie rezygnując radykal-
nie z  nas jako wojowników, robotników, 
czasami surowca, przede wszystkim pożą-
da nas jako enzymów, czyli konsumentów. 
Jesteśmy mu niezbędni do wymarzonego 
przezeń niekończącego się metabolizmu, 
który na wieki wieków będzie budował 
jego smocze ssąco-wydalające cielsko. Do 
konsumpcji zaś potrzeba nam minimum 
wolności i odrębności. Stąd miłe dla ucha 
hasła, które – po przefiltrowaniu przez za-
nurzony w doświadczeniu rozum – okazują 
się dotyczyć jedynie prawa wyboru towaru 
(wolność) i wymienienia się z nim na toż-
samość (indywidualizm). Przymilne kazno-
dziejstwo krzewiące cnotę egoizmu, która 
wprawia smoka w dobry humor oraz iluzję 
pomyślnej przyszłości.

Zatem smok tyje, tymczasem człowiek-
-enzym konsumując, przejada swoje życie – 
godziny, dni i lata potrzebne mu dla innych 
ludzi. Dochodzi wreszcie do tego, że zdo-
minowany kulturą transakcji (czy to jako 
obłąkany konsument, czy jako zdziwacza-
ły wykluczony) odnajduje ślady i intuicje 
autentycznego bycia razem tylko w snach 
– elektronicznych bądź naturalnych. Zarę-

czam, potrafimy być aż tak samotni.
Ta gadzio-ludzka symbioza jest tak 

ścisła, że przerwać ją może tylko eksplozja 
smoka. A eksplozja oznacza zawsze jakąś 
katastrofę.

Długo nie potrafiłem zrozumieć, jaką 
przyjemność czerpią ludzie z oglądania fil-
mów katastroficznych. Wreszcie dowiedzia-
łem się, że tym, co ich do takich obrazów 
przyciąga, jest nie opowieść o zniszczeniu, 
lecz o przeciwstawianej mu wspólnocie, 
którą katastrofa wyzwala.

Z tej perspektywy patrząc na szanse 
odzyskania wspólnoty, rokowania mamy 
tym bardziej różowe, im są one czarniejsze. 
Smok w ostatnich latach linieje, traci swo-
je pyszne, z banknotów i monet uczynione 
łuski. Metabolizm nawala. Enzymy stają się 
mniej enzymatyczne. Młodsze z nich, gro-
madząc się w niedogodnych dla smoczych 
organów obszarach, mówią o sobie – bra-
cia i siostry. 

To się raczej nie skończy sielanką. Dla-
tego wybaczcie Państwo, że w tytule tych 
zapisków pozwoliłem sobie nieudolnie po-
prawić w języku oryginału refren przeboju 
Beatlesów („Wszystko, czego potrzebujesz, 
to miłość”), zastępując słowo „miłość” sło-
wem „katastrofa”. 

W tym wypaczonym świecie katastrofa 
jest bliższa miłości, niż się niejednemu kon-
sumentowi wydaje.  

Eugeniusz Biały

ALL YOU 
NEED IS…

  

A COLLAP
SE!
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