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„Kot w butach” to jedna z najpopularniejszych baśni świata zaliczana do klasyki tego 
gatunku. Historia sprytnego kocura pojawiła się w zbiorach wielu pisarzy m.in. Charle-
sa Perrault, braci Grimm czy chociażby rodzimego Jana Brzechwy. Sięgali po nią autorzy 
operowi i twórcy filmów animowanych, m.in. Walt Disney. W 2011 roku wytwórnia Dre-
amWorks, zachęcona ciągłą popularnością tej bajki, zrealizowała na jej podstawie super-
produkcję w technice 3D. Tym razem Makro Entertainment Production proponuje rozśpie-
wane i roztańczone widowisko w polskiej wersji językowej. Ta uwspółcześniona adaptacja 
jest doskonałą propozycją dla całej rodziny. Bajkowa scenografia, gra świateł, kolorowe 
kostiumy, nowe, ciekawe przygody z dużą dawką humoru, piękna muzyka na żywo w wy-
konaniu orkiestry oraz interaktywne zabawy z publicznością ucieszą oczy i uszy nie tylko 
najmłodszych koneserów sztuki. 

ZAPRASZAMY!!!
1.06 – Zabrze, Dom Muzyki i Tańca
5.06 – Warszawa, Sala Kongresowa
6.06 – Gdynia, Hala Gdynia
7.06 – Poznań, Hala Arena
8.06 – Wrocław, Hala Stulecia
9.06 – Kraków, Auditorium Maximum

Więcej na www.makroconcert.pl 

7.05 POZNA¡ HALA ARENA7.05 POZNA¡ HALA ARENA



s. 18 
Jeszcze raz się 
zawzięłam,  
czyli bój o polską 
farmację

s. 20 
Narzekamy  
na niepłodność

s. 14 
Bezpieczny  
eSklep

w numerze

P O L S K A  ISSN 1896-1878
Wydawca:  
DOM WYDAWNICZY NETTER 
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

NIP 779-110-19-06 • REGON 300467591

konto: Bank Zachodni WBK S.A  
Nr 56 1090 1362 0000 0001 1083 8358

Redakcja (sekretariat):  
tel. 61 866 78 58 
tel. +48 (0) 501 180 575 
tel. +48 (0) 515 079 888

sekretariat@merkuriusz.com.pl 
redakcja@merkuriusz.com.pl

www.merkuriusz.com.pl

Redaktor naczelna: Mariola Zdancewicz

Zastępca redaktor naczelnej: Krzysztof 
Wiench

Asystent redakcji: Lidia Piechocka

Korekta: Monika Simińska

Fotografie: Maciej Ograbek, Stanisław 
Wojcieszak

Współpraca: Marek Zaradniak, Kamila 
Zdancewicz, Andrzej Wilowski, Maja 
Netter, Dawid Tomalak, Katarzyna Izdebska, 
Aleksandra Kolmaga

Na okładce: dr Marian Król, prezydent 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  
fot. Ryszard Galowski

Skład: Pre-Press Studio Krzysztof Spychał 
www.spychal.pl

Druk: Zakład Poligraficzny SPRINT 
ul. Żmigrodzka 41/49 
60-171 Poznań

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych, i ma prawo do skracania niezamówionych tekstów.

Nasze artykuły znajdziesz także na portalu epoznan.pl

amb

ELI OW K OI LK OT¥ RZ OC WEI EP

ul 0. 6 O -0g 0ro -d 2o 5w 8 a 1 617 0 , x P afo /z .n la eñ, t

w lw p.w t. ea nm .b

www.amb.net.pl

zamawiaj¹c internetem

P ¹ i o wi t e l ee k l oc i o rz w k o 

  oraz bezp³atny projekt

  kupon na rabatu10%

Robię  
więcej 5

Spuścizna  
po Cegielskim 7

No to  
posłuchajcie 9

Czas 
naukowców 10

Parę lat  
później 12

Bezpieczny  
eSklep 14

Jeszcze raz się zawzięłam,  
czyli bój o polską farmację 18

Narzekamy  
na niepłodność 20

Projekt Bałtycki Krajobraz  
na półmetku 22

Karty  
z kalendarza 22

Dobre 
prognozy? 24

Jan Karski 
Polak – Amerykanin –  
Emisariusz 26

Perły  
zostały wyłowione 28

Galeria  
Macieja Mańkowskiego 29

spis treści

26 kwietnia leśnicy z  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Poznaniu będą obchodzić 
Święto Lasu. Impreza odbędzie się na terenie obiektu turystycznego „Parking Dziewicza Góra” w  Nadleśnictwie Łopuchówko,  
który tego dnia zostanie uroczyście otwarty. Święto Lasu będzie miało charakter oficjalnej gali połączonej z sadzeniem lasu, edukacją 
i występami artystycznymi. Weźmie w nim udział około 300 osób, w tym wielu przedstawicieli regionalnych władz i nauki. 

Święto Lasu obchodzone jest w całej Polsce w terminie od 20 do 27 kwietnia. 26 kwietnia, oprócz poznańskich leśników,  
świętować będą też leśnicy z regionalnych dyrekcji w Zielonej Górze, Szczecinku i Lublinie. Centralne obchody święta odbędą się 
20 kwietnia w Niepołomicach, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W ten sposób Lasy Państwowe chcą 
wrócić do historycznej formuły obchodów Święta Lasu, które po raz pierwszy odbyły się na terenie całego kraju 29 kwietnia 1933 r. 
pod patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Również tegoroczne uroczystości odbędą się pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. 

Święto Lasu
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Z wicepremierem 
i ministrem gospodarki 
Januszem Piechocińskim 
rozmawia  
Mariola Zdancewicz

 Wkrótce po objęciu stanowi-
ska wicepremiera i ministra gospodarki 
zaapelował Pan: „Wszystkie ręce na po-
kład do walki z kryzysem”. Czy ma Pan 
jakąś konkretną receptę na stan naszej 
gospodarki?

Potrzebna jest nowa polityka, w której 
nie traci się energii, czasu i pieniędzy na 

wojny polsko-polskie, tylko szybko dzia-
ła ponad politycznymi, społecznymi, a na-
wet merytorycznymi podziałami. Kryzys 
gospodarczy, który dotknął nie tylko Wło-
chy, Grecję i Cypr, przekłada się na kryzys 
polityki jakiego dawno nie było. Pokazuje 

to bardzo wyraźnie w  jakim miejscu dzi-
siaj jesteśmy. Czołowi ekonomiści twier-
dzą, że kryzys światowy nie jest zwykłym 
wstrząsem i  nie wynika z  cykli koniunk-
turalnych. Wielu laureatów nagrody No-
bla coraz częściej sygnalizuje, że będzie to 
osiem, dziewięć lat, tylko pozostaje pytanie 
komu kryzys sprzyja, kto osiąga przewagi 

konkurencyjne a gdzie i komu przybywa 
wyzwań.

 …a  jest Pan zorientowany 
komu sprzyja?

Oczywiście. Zdolnym, zgodnym, zmo-
tywowanym, głodnym sukcesu i tym, któ-
rzy potrafią być konkurencyjni. Widać tu, że 
polityka nie podąża za tym procesem, bra-
kuje debaty politycznej i publicznej. Nie 
jest możliwe porozumienie, gdyż dzieli 
nas rok 2005 – wybory, rok 2007, 10 kwiet-
nia, od tego czasu właściwie wszystko jest 
trudne.

Proszę też zwrócić uwagę na to jak nie 
dostrzegliśmy zjawiska globalizacji, czyli 
umiędzynarodowienia naszej gospodar-
ki. Jesteśmy 24. pod tym względem go-
spodarką, a po kryzysie 2008 roku nastą-
piło przyspieszenie tych procesów. W kilku 
sektorach, na przykład w sektorze innowa-
cyjnym ICT, 75% to głównie obcy kapitał, 
a  tylko 25% nasz i dopiero teraz – w od-
różnieniu od PSL-u i ich lidera – niektórzy 
dostrzegli, że kapitał ma nie tylko narodo-
wość, ale też właściciela. Uwaga! Często 
jest to właściciel, który nie jest ukierunko-

wany w podejmowaniu decyzji w oparciu 
o kryteria naszego rynku, a nawet rynku 
europejskiego. Dzisiaj na przykład o pro-
dukcji stali na świecie decyduje kilku liczą-
cych się graczy ponadnarodowych, a o pro-
dukcji stali w Polsce w pierwszej kolejności 
decyduje Mittal mający siedzibę w Londy-
nie. Przeżywaliśmy też na własnej skórze to 
co stało się z Fiatem i wiemy, że nie zawsze 
argumenty ekonomiczne i  fakt że był tu 
najlepszy zakład w skali koncernu na świe-
cie, jest argumentem dla utrzymania i roz-
wijania produkcji. 

W procesie globalizacji zmieniły się po-
stawy, wzrosła konkurencja, a przez ostat-
nie trzydzieści lat rozsypała się wizja nasze-
go świata, która była zbudowana w oparciu 
o kapitalizm menedżerski, liberalną doktry-
nę późnego Reagana, młodej pani That-
cher i działają w oparciu o zupełnie inne 
kryteria. Można wręcz powiedzieć, że wy-
stępuje agresja eksportowa gospodarek 
krajów goniących – Azji, ale również Turcji, 
Brazylii. Natomiast gospodarka europejska, 
w tym także i polska – silnie zinternacja-
lizowana, tracą dotychczasową przewagę 
i znajdują się w fazie stagnacji, oczywiście 
poza przemysłową, proeksportową gospo-
darką niemiecką. Widzimy bardzo wyraźnie, 
że kraje pogrążonego w kryzysie południa 
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nie potrafią się odnaleźć. Przykładem niech 
będzie wspomniany Cypr, którego sytuację 
trzeba postrzegać w dużo szerszym kon-
tekście niż się wydaje. Wypowiedzi niektó-
rych polskich polityków czy publicystów 
i części ekonomistów pokazują, że nie ro-
zumieją istoty sprawy. Jest to na-
macalny impuls dla całej Europy, 
gdzie jasno widać jakie zagro-
żenia są związane z  przenosze-
niem decyzyjności na szczebel 
ponadnarodowy. Myślę tu też 
o  międzynarodowych bankach, 
funduszach walutowych itd. Py-
tanie, czy taki sposób na sanację 
systemu bankowego jest właści-
wy? Znów przywołuję Cypr, bo 
przyjęto tam najgorsze z  moż-
liwych rozwiązań, sięgnięto do 
depozytów, a nie do kieszeni wła-
ścicieli banków, do ich akcji. Dla-
czego nie zastosowano podobnych metod 
w innych krajach, na przykład w stosunku 
do banków francuskich, hiszpańskich, wło-
skich, niemieckich, irlandzkich i  innych 
w Europie? Dlatego, że Cypr jest najsłab-

szy. Ma tylko 0,5% PKB, więc można sobie 
na to pozwolić. Podważa to zaufanie do 
decyzji unijnych, gdyż uzgodniono coś na 
szczeblu ponadcypryjskim, być może z ja-
kimś drobnym udziałem Cypryjczyków, 
a teraz panowie mylą się w zeznaniach. Co 
innego mówi minister finansów Niemiec 
Wolfgang Scheuble, reprezentujący eu-
rogrupę, co innego prezydent Cypru Ni-
kos Anastastiadis. Scheuble opowiadał, że 
Niemcy zaproponowały 40% obciążenie 
największych – czytaj rosyjskich – kapita-
łów. Cypr jest szarą strefą byłych republik 
rosyjskich. Na koniec 2012 roku w depozy-
tach banków cypryjskich było 68 mld do-
larów, z czego 31 przypisywano Rosjanom. 
Tak podawała agencja Moody’s. Z raportu 
niemieckiego wywiadu BND wynika nato-
miast, że na depozytach w cypryjskich ban-
kach znajduje się 26 mld euro nielegalnie 
wyprowadzonych z  Rosji przez miejsco-
wych oligarchów i mafię. Do tego docho-
dzą pieniądze z reszty dawnych satelitów 
Rosji. Nietrudno więc się domyślić, dlacze-
go opodatkowanie tych depozytów stało 
się warunkiem udzielenia pomocy finan-
sowej Cyprowi. Europejscy podatnicy nie 
mogli przecież dotować pralni brudnych 
pieniędzy. Moskwa jednak ma narzędzia 
nacisku na Nikozję. 

Pamiętajmy także o  tym, że depozy-
ty były kilkakrotnie większe od PKB kraju, 
które wynosiło 17 mld euro i teraz ten kraj 
potrzebuje pomocy zewnętrznej rzędu 16 
mld, aby uniknąć rozpadu ekonomiczne-
go. Wyobraźmy sobie co by było, gdyby 

Włochy z podobnych pozycji zwróciły się 
o pierwszą transzę do możnych tego świa-
ta, nie tylko do Europejskiego Banku Cen-
tralnego. Mówilibyśmy wówczas o setkach 
miliardów euro na dobry początek. Przypo-

mnę, że w Grecję świat wpompował 
przy pomocy różnych mechanizmów 
ponad 100 mld i ani grecki naród nie 
jest szczęśliwy, ani nie jest szczęśliwa 
gospodarka, która się zwija. Mamy 
tu do czynienia z bezprecedensową 
w historii nowożytnej Europy utratą 
części majątku bez wojny. 

Przy okazji zobaczymy też ilu naszych 
przedsiębiorców dało się w  legalny spo-
sób uwieść tej możliwości, bo postano-
wili pójść do raju, a poszli w niepewność. 
W efekcie mamy polityczny taniec wokół 
Cypru i rywalizację między Niemcami, eu-
rogrupą a Rosją. Swoje trzy grosze dołoży-
ła także Turcja.

 A w Polsce... 
...wygasły dotychczasowe mocne źró-

dła polskiego PKB, straciła też na wartości 
konsumpcja wewnętrzna. Mamy, jak nigdy, 
zadłużone gospodarstwa domowe, widzi-
my, że ludzie wolą mieć gotówkę niż w coś 
inwestować. Do tego spadają realne płace. 
Dotychczasowy motor polskiego wzrostu 
zwany konsumpcją nie może być już dłu-
żej podsycany kredytami i leasingami. Pro-
blemem są też inwestycje publiczne. Jesz-
cze w zeszłym roku w styczniu mieliśmy 
15,5% wzrost tych inwestycji, pod koniec 
roku dramatycznie wyhamowaliśmy, a te-
raz tąpnęliśmy i znajdujemy się pod lodem 
czekając na impuls unijny. Napływ kapita-
łu zagranicznego znacznie zmalał, pomimo 
że jesteśmy względnie konkurencyjni, stąd 
moja determinacja, by pobudzać specjalne 
strefy ekonomiczne jako dodatkowy mo-
tywator do inwestowania w Polsce. Szcze-
gólnie, gdy na naszych oczach realokują 

się ośrodki przemysłów, część wraca do 
Azji, część do Europy, a ja chciałbym żeby 
ulokowały się w Polsce. 

Jako wieloletni belfer akademicki wi-
dzę istotne zagrożenie dla edukacji. Zarów-
no w szkolnictwie prywatnym jak i publicz-

nym upowszechnia się model opuszczania 
poprzeczki. Jeżeli 3–6% absolwentów bu-
downictwa nie jest w stanie zdać egzaminu 
na samodzielne stanowiska po roku prak-
tyki, to przepraszam, dlaczego mamy to-
lerować nieudaczników lub szkolić ich na 
bezrobotnych? 

 Polska była partnerem stra-
tegicznym tegorocznej edycji targów 
CeBIT, które odbyły się w  marcu w  Ha-
nowerze. Frank Pörschmann z  zarzą-
du Deutsche Messe AG może nieco 
na wyrost chwalił Polską gospodarkę 
i świetnie wykształconych specjalistów 
z zakresu IT i ICT. Jak Pan ocenia te targi 
i  na ile wypromowaliśmy nasze zdoby-
cze intelektualne?

Bardzo wysoko oceniam te targi. Obec-
ność 240 naszych firm – poprzednio było 
sześćdziesiąt parę – to mocny akcent. Pol-
ska ekspozycja robiła wrażenie, a przede 
wszystkim to, że byliśmy krajem partner-
skim, spowodowało, że mieliśmy całe lot-
nisko do dyspozycji, byliśmy w centrum za-
interesowania wszystkich mediów, nawet 
nie wiem ilu wywiadów udzieliłem. Poza 
naszymi stoiskami zwiedziłem wiele in-
nych. Miałem okazję prowadzić rozmowy 
z liczącymi się graczami, zachęcać do ak-
tywności w Polsce.

Szczególnym wyzwaniem jest to, że 
w obszarze nowych technologii, usług i po-
mysłów, tym razem nie gonimy, ale mamy 
szansę stworzyć własny, nowy rynek. Dzię-
ki obecności w Hanowerze polscy przed-
siębiorcy mieli okazję przedstawienia sze-
rokiemu gronu odbiorców swoich ofert 
i  zdobycia kontaktów, które być może 
przełożą się na konkretne projekty. Aż 84% 
osób, które odwiedziły targi, to decydenci 
i menedżerowie zarządzający budżetami 
na inwestycje IT w największych między-
narodowych firmach. 
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Z  dr. Marianem Królem, prezydentem 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, 
rozmawia Mariola Zdancewicz

 Pańskim staraniem Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Sejmik Wo-
jewództwa Wielkopolskiego stosow-
nymi uchwałami ustanowili rok 2013 
rokiem Hipolita Cegielskiego. To przed-
sięwzięcie zaplanowane z  dużym roz-
machem. Proszę opowiedzieć o przygo-
towaniach do jubileuszu.

Pierwsze kroki w tym kierunku podję-
liśmy już w pierwszym kwartale ubiegłe-
go roku. Wysłaliśmy odpowiednie pisma 
do Marszałka Sejmu, kilkakrotnie odwie-
dziliśmy też Sejm – prowadziliśmy wiele 
rozmów z parlamentarzystami w celu za-
prezentowania projektu obchodów. Posło-
wie odnieśli się do idei roku Cegielskiego 
bardzo życzliwie, jednogłośnie wybiera-
jąc go spośród innych kandydatów pod-
czas obrad Komisji Kultury. Podobnie było 
z Sejmikiem Województwa Wielkopolskie-
go. W połowie roku wystąpiliśmy do pana 
marszałka i przewodniczącego i w ostat-
nich dniach października podjęto uchwa-
łę. Rozpoczęliśmy przygotowania z dużym 
wyprzedzeniem, bo gdybyśmy rozpoczęli 
pierwszego stycznia ubiegłego roku, wiele 
tematów byłoby straconych i niezauważo-
nych, a nam zależało żeby o postaci Hipo-
lita Cegielskiego było głośno. I ten cel, już 
mogę powiedzieć, osiągnęliśmy.

 Co zostało z idei i dorobku po 
słynnym organiczniku, intelektualiście, 
wydawcy, patriocie, a  przede wszyst-
kim prekursorze nowoczesnego prze-
mysłu maszynowego, znanego na ca-
łym świecie jako HCP Cegielski? Co my 
jako spadkobiercy potrafiliśmy zacho-
wać?

Namacalnym śladem po nim są jego 
zakłady. Patrząc na nie dziś i zestawiając 

 Zależy Panu też na rozwo-
ju energii odnawialnej jako szansie 
rozwoju dla naszego kraju, tymcza-
sem Komisja Europejska skierowała 
do Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości skargę przeciwko Pol-
sce w związku z niewprowadzeniem 
do polskiego porządku prawnego 
dyrektyw o odnawialnych źródłach 
energii (OZE), o rynku gazu i energii 
elektrycznej. Twórcą tego dużego 
trójpaku jest Ministerstwo Gospo-
darki. Po dymisji Waldemara Pawla-
ka prace stanęły w martwym punk-
cie. Pojawiły się też inne projekty, 
które nie proponują wsparcia dla 
OZE. Jaki będzie los odnawialnych 
źródeł energii w Polsce?

Energetyka jest branżą niezwykle moc-
no oddziałującą na gospodarkę, bezpie-
czeństwo i komfort życia, dlatego wszelkie 
zmiany w jej obszarze należy przygotować 
z  odpowiednią starannością. Nie da się 
przestawić polskiej energetyki z roku na 
rok. Przejście w kierunku energii niskoemi-
syjnej opartej w dużym stopniu na wyko-
rzystaniu OZE to długotrwały proces, który 
wymaga dobrej strategii, zapewnienia od-
powiednich podstaw prawnych, a  także 
źródeł finansowania z zaplecza wykonaw-
czego, a także zrozumienia społecznego. 

Stworzenie przepisów dedykowanych 
wyłącznie OZE wynikło z  konieczności 
wzmocnienia wsparcia dla rynku energii 
ze źródeł odnawialnych. Konieczne było 
także wdrożenie do polskiego prawa prze-
pisów unijnych. Konsultacje projektu usta-
wy o OZE były bardzo intensywne i  dłu-
gie, a w ich trakcie zgłoszono wiele uwag. 
Obecnie jesteśmy na etapie rządowych 
prac nad projektem. Nowe przepisy o OZE, 
wraz z całym „Trójpakiem energetycznym”, 
trafiły pod obrady Komitetu Rady Mini-
strów. Liczymy, że po dotychczasowych 
długich dyskusjach proces legislacyjny 
zdecydowanie przyspieszy. 

Równolegle do przepisów „Trójpaku 
energetycznego” powstał także poselski 
projekt zmian w  ustawie prawo energe-
tyczne. Jego zadaniem jest przede wszyst-
kim wdrożenie unijnych dyrektyw w zakre-
sie gazu, energii i jej odnawialnych źródeł. 
Pozytywnie oceniamy rozwiązania zawar-
te w tym projekcie i są realne szanse na za-
kończenie procesu legislacyjnego w pier-
wszym półroczu.

 Chce Pan, aby młodzi ludzie 
nie wyjeżdżali z Polski, tylko zakłada-
li działalność gospodarczą. Realia zaś 
są takie, że 50% młodych Polaków 
nie stać na mieszkanie i  jako jedy-
ni w Europie mamy mniej mieszkań 
niż rodzin. Czy myśli Pan o wsparciu 
budownictwa pod wynajem, które 

kuleje, tym bardziej, że wiadomo 
że 30-40% nie ma zdolności kredy-
towej?

Znam te wszystkie wyliczenia. Nie stać 
tych, którzy w roku 2008 przynęceni przez 
banki wzięli kredyt hipoteczny w walutach 
obcych. I zamiast kupić mieszkanie wielko-
ści 40. czy 50. metrów, od razu wzięli po 
półtora miliona na wielki 340-metrowy 
dom, bo mieli niezłe dochody, rodzice po-
mogli na początek i dziś się okazuje że rata 
netto to 4 tysiące. 

Zwracam też uwagę, że mamy taką 
pasję czy skrzywienie, że musimy być 
właścicielami mieszkania, podczas gdy 
w  bogatszych krajach ludzie mieszkają 
w czynszówkach. Większość z nas nie mia-
ła szansy na własne mieszkanie, więc goni-
my. Oczywiście jesteśmy społeczeństwem 
niezamożnym, stąd trzeba poprzez środki 
unijne czy inne uzbrajać tereny pod niskie 
czynszowe budownictwo, powszechnie 
dostępnie w standaryzowanej jakości tak, 
żeby cena jednego metra nie wynosiła 15 
tysięcy tylko dwa, trzy tysiące i wtedy bę-
dzie po prostu łatwiej. 

W  kontekście perturbacji na rynku 
kredytów hipotecznych rośnie w  Euro-
pie atrakcyjność i  aktywność systemów 
oszczędnościowo-kredytowych znanych 
powszechnie pod nazwą kas budowla-
nych. Może warto by rozważyć pomysł na 
takie kasy i u nas, gdyż zamknięty obieg 
pieniądza jest też gwarancją bezpieczeń-
stwa. Wyniki finansowe kas budowlanych 
zapowiadają się znacznie lepiej niż ogółu 
rynku w innych krajach.

 Na które obszary społeczne 
by Pan postawił, żeby podnieść polską 
gospodarkę?

Przede wszystkim nie rezygnowałbym 
z żadnego, bo dziś ważne jest każde miej-
sce pracy, które wytwarza jakiś produkt 
czy usługę, którą daje się sprzedać na ryn-
ku. Kluczowe w Europie są miejsca pracy, 
a trzeba mieć świadomość, że najważniej-
sze jest to, żeby innowacyjność rozumiana 
jako nadążanie za czasem i wyzwaniami. 
nie była przypisywana tylko do polity-
ków, menedżerów i wizjonerów, tylko była 
uczestnictwem każdego z nas, bo każdy 
musi wiosłować w tej przyspieszonej kon-
kurencji i nikt z nas nie zdejmie obowiązku 
odpowiedzialności za samego siebie.

Nie jestem politykiem, który jeździ na 
każde spotkanie z pakietem nowych obiet-
nic. W rywalu politycznym, partyjnym czy 
każdym innym, widzę partnera, z którym 
mogę zrealizować w innej przestrzeni coś 
wspólnego i dlatego zawsze zadaję pyta-
nie, dlaczego każdy z nas będąc tu i teraz, 
myśląc o wspólnej, oby lepszej, przyszło-
ści, kiedy ma do wyboru zrobić więcej czy 
mniej, robi mniej. Ja robię więcej. 
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z  czasami prosperity, chciałoby się, aby 
znów pojawiły się na gospodarczym pie-
destale, ale gospodarka rynkowa zrobi-
ła swoje, firma nie zrestrukturyzowała się 
odpowiednio, upadły stocznie. Choć HCP 
Cegielski funkcjonuje 
w  ograniczonym zakre-
sie, ale jednak działa i wi-
dzę pewną wizję, nowo-
czesne podejście wobec 
aktualnej sytuacji eko-
nomicznej i  gospodar-
czej kraju i  świata, wkra-
czanie w  nowe obszary. 
W okresie II RP dużo mia-
ły do powiedzenia wła-
dze miasta Poznania, to 
one emitowały akcje. Po 
transformacji „Cegielski” 
stał się majątkiem Skarbu 
Państwa i  Minister Skar-
bu Państwa robi to, co 
uważa za stosowne – czy 
do końca dobrze – czas 
pokaże. Wierzę, że „Cegielski” za parę lat 
znów się rozwinie. Przed prywatyzacją się 
nie obroni, powinniśmy więc zadbać o od-
powiednią osobę zarządzającą i  ludzi za-
trudnionych do realizacji programu. Cenię 
obecnego prezesa, pana Jarosława Lazurko, 
bo gdyby nie objął sterów i nie podjął się 
restrukturyzacji, rok 2010 przyniósłby ko-
niec wielkiej historii.

Spuściznę po Cegielskim trzeba też po-
strzegać w kategoriach społecznych i eto-
su pracy organicznej. Spowodował, że 

Wielkopolanie przewartościowali swoje 
myślenie o walce z zaborcą – by nie orę-
żem, bo nie przynosi efektu, a  giną naj-
lepsi – tylko skierować wysiłki ku pracy 
i edukowaniu społeczeństwa. Uważał, że 

świadomy obywatel bę-
dzie wiedział, w  którym 
momencie można będzie 

„wygrać swoje”. Powsta-
nie Wielkopolskie jest 
tego najlepszym dowo-
dem. Dlatego też zawsze, 
gdy wspominamy to wy-
darzenie mówimy, że or-
ganicznicy przygotowali 
społeczeństwo do podję-
cia odpowiedniej decyzji 
o rozpoczęciu walki zbroj-
nej, którą można zakoń-
czyć sukcesem. To, co naj-
bardziej pasjonuje mnie 
u organiczników, to chęć 
podnoszenia kwalifikacji. 
Cegielski był następcą dr. 

Karola Marcinkowskiego, założyciela Towa-
rzystwa Pomocy Naukowej. Na łożu śmierci 
powiedział Hipolitowi: „Musisz to poprowa-
dzić, przejąć pałeczkę”. Organizacja pod ich 
wodzą przyznała dwa tysiące stypendiów 
dla zdolnej, ubogiej młodzieży. Dało to na-
macalne efekty ekonomiczne i  politycz-
ne, ponieważ dobrze przygotowani Wiel-
kopolanie i Poznaniacy przyczynili się do 
odrodzenia Polski. Te wartości wciąż w nas 
tkwią. Dlatego też uważam, że XXI wiek 
jest okresem, który powinien być renesan-
sem pracy organicznej. Dlaczego wiek XXI? 
Spotkaliśmy się z takimi opiniami history-
ków, że z chwilą powstania partii politycz-
nych pod koniec XIX wieku, ruch ten został 
pozbawiony sensu, ponieważ politycy zaj-
mowali się tworzeniem różnych organiza-
cji. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
organicznicy to jednostka pozarządowa, 
która buduje ponad podziałami, tworzy 
właściwe relacje międzyludzkie oraz cha-
rakteryzuje się dbałością o edukację i cią-
gły rozwój. Jest na nich zapotrzebowanie. 
Zachęcam do zapoznania się z dostępnym 
na naszej stronie internetowej, www.hcp.
org.pl, „Dekalogiem pracy organicznej XXI 
wieku” autorstwa profesor Anny Wolff-

-Powęskiej. Zamieszczamy tam też wiele 
ciekawych spostrzeżeń  profesora Marka 
Belki, posła Adama Szejnfelda, wojewody 

wielkopolskiego Piotra Florka. Wciąż doda-
jemy nowe, a to przecież kontynuacja my-
ślenia w duchu Hipolita Cegielskiego.

 Prawdy, które wówczas głosił, 
że podstawą narodu jest ziemia, prze-
mysł i handel, a kto to oddaje w cudze 
ręce zdradza swój naród, są bardzo ak-
tualne również dzisiaj, chociażby w kon-
tekście naszej obecności w Unii Europej-
skiej.

Słowa te przywołał też arcybiskup Sta-
nisław Gądecki podczas uroczystej mszy 
inaugurującej obchody w  Katedrze Po-
znańskiej. Zebrani, wypełniający po brze-
gi świątynię, przyjęli je w ciszy i głębokim 
zamyśleniu. My, jako naród, dojrzewamy 
bardzo wolno. Musimy najpierw popeł-
nić wiele błędów, nie uczymy się na błę-
dach innych. Brakuje nam też skuteczności 
w dbałości o to, co polskie. Cegielski w jed-
nej z wypowiedzi z 1850 roku podkreślał 
konieczność wspólnej Europy. Wtedy Pol-
ski nie było, była w niebycie politycznym, 
a  on mówił, że Polska musi być w  struk-
turach europejskich. Być może inaczej to 
rozumiał, ale chodziło o ideę współpracy. 
I choć byliśmy pod zaborami, Hipolit Ce-
gielski swoimi produktami, działalnością 
gospodarczą był w Europie i w świecie.

Wchodząc do Unii Europejskiej mie-
liśmy świadomość, że będziemy musieli 

Spuścizna 
po Cegielskim

Zofia Cegielska-Doerffer,  
prawnuczka Hipolita Cegielskiego
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inaczej funkcjonować. Zgadzam się z Hi-
politem Cegielskim, który pisał, że idąc na-
przód i podejmując pewne decyzje, musi-
my patrzeć na ile nasz narodowy interes 
jest zabezpieczony. To tak jak lekarze mó-
wią: po pierwsze nie szkodzić. I w polityce 
musi być ten etos polskości i powinien on 
być bardziej szanowany.

 Czy w świecie, w którym kwit-
nie bylejakość, myślenie takie, jakie re-
prezentował Cegielski ma jakieś zasto-
sowanie?

Hipolit był człowiekiem per-
fekcyjnym, wygrywał jakością i  su-
miennością. Zaczął produkować dla 
polskich rolników i właścicieli ziem-
skich, a później z jego maszyn korzy-
stali też Prusacy i inni zaborcy – bo 
były niezawodne. Parowe lokomo-
tywy z  zakładów H. Cegielski w  la-
tach międzywojennych uznawa-
ne były za najbardziej nowoczesne 
i były naszym najlepszym towarem 
eksportowym. Budując polską mar-
kę w świecie, trafiały na przykład do 
egzotycznych Indii, gdzie podob-
no niektóre z nich nadal z powodzeniem 
służą. Dziś nasza bylejakość to cecha, któ-
rą trudno przełamać, ponieważ w społe-
czeństwie dominuje brak wyższych ide-
ałów. Pieniądz w nowym systemie zaczął 
odgrywać najważniejszą rolę. Dlatego my, 
jako stowarzyszenie, przywołując filozofię 
pracy organicznej, podkreślamy wagę do-
brego przygotowania, wykorzystania swo-
ich umiejętności, szczególnie dla nowego 
pokolenia, bycia otwartym na potrzeby 
drugiego człowieka, a więc: nie szkodzić, 
pomagać, wspierać. Jeżeli będziemy zbio-
rowością ludzi, którzy kierują się tymi zasa-
dami, to zawirowania, przed którymi stoi 
Polska, Europa oraz świat łatwiej będzie 
przeżyć.

 Z  Pana inicjatywy rozpoczę-
to poszukiwanie grobu Hipolita Cegiel-
skiego. To historia z czasów wojny, gdy 
Niemcy zniszczyli cmentarz parafii św. 
Marcina przy ul. Towarowej, gdzie był 
pochowany. Jak daleko posunięte są 
prace?

Szczegółowej odpowiedzi udzieliliby 
eksperci z Towarzystwa Geologiczno-He-
raldycznego w Poznaniu. Zlokalizowali oni 
na cmentarzu na Dębcu przy ul. Samotnej 
groby rodziny Cegielskich. Jesteśmy na 
etapie regulowania formalności z Sanepi-
dem oraz Kościołem i jak już zdobędziemy 

wszystkie wymagane zgody, profesor Han-
na Kocka-Krenz przystąpi do badań arche-
ologicznych. Myślę, że prace ruszą w maju 
lub czerwcu. Zofia Cegielska-Doerffer, pra-
wnuczka Hipolita, wyraziła zgodę na wyko-
nanie ekshumacji i porównanie materiału 
genetycznego. Jeśli uda się zidentyfikować 
szczątki Hipolita, odbędzie się uroczysty 
pogrzeb patrona naszego towarzystwa na 
Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan przy 
stojącym już tam obelisku.

 Jesteśmy po uroczystym 
otwarciu obchodów 200. rocznicy, któ-
re odbyło się na początku stycznia, po 
naukowym seminarium w Muzeum Na-
rodowym Rolnictwa i  Przemysłu Spo-
żywczego w Szreniawie. Bardzo bogaty 
program edukacyjny prezentuje postać 
Hipolita Cegielskiego poprzez konkur-
sy, wystawy i  prelekcje. Na którą z  kil-
kudziesięciu propozycji zaprosiłby Pan 
czytelników „Merkuriusza” i wszystkich 
Poznaniaków?

Każdy znajdzie coś dla siebie. Jesz-
cze raz polecam śledzenie naszej strony 
internetowej, bo rzeczywiście program 
jest bogaty i  nie sposób jednym tchem 
wszystkiego wymienić. Studenci z  Koła 
Dokumentalistów z Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza przygotowali grę miejską, 
w której zapraszają w niezwykłą podróż 
w czasie. Ważnym punktem obchodów jest 
też konferencja naukowa zorganizowana 
przez rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług 
w  Poznaniu profesor Kamilę Wilczyńską. 
Będzie również wydana książka, która przy-
bliży czytelnikom pewne aspekty z życia 
Hipolita Cegielskiego. Warto wspomnieć 
o czynnym udziale szkół, które noszą imię 
Hipolita Cegielskiego. Organizują spotka-
nia, pikniki oraz imprezy z Hipolitem w roli 
głównej. Poza tym, jesienią w Trzemesznie 

zaplanowany jest szereg uroczystości. To 
właśnie niedaleko tego miasta urodził się 
Hipolit, a teraz będzie miał tam plac swo-
jego imienia, odsłonięte też zostanie jego 
popiersie. Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Gnieźnie zyska patrona. Jeste-
śmy już po konsultacji z panią minister na-
uki i szkolnictwa wyższego, a ministerstwo 
opracowało odpowiedni projekt uchwały. 
Wspomnę jeszcze o  filmie „Poezja i  ma-
szyny – Hipolit Cegielski 1813-1868”. Tym, 

którym nie udało się obejrzeć go 
podczas premierowego pokazu 
w Muzeum Historii Miasta Poznania, 
zachęcam do udania się do Centrum 
Informacji Miejskiej.

 Poza uroczystościami 
w  Poznaniu i  Wielkopolsce wie-
le dzieje się i będzie się działo na 
arenie ogólnopolskiej.

Splendoru obchodom dodaje ho-
norowy patronat wicepremiera Janu-
sza Piechocińskiego. Przewodniczy on 
całej plejadzie szacownych osób, któ-
re wspierają nas w tym historycznym 
przedsięwzięciu. W  jubileuszowym 

roku będziemy kontynuować projekt sty-
pendialny, nawiązujący wprost do Towarzy-
stwa Pomocy Naukowej. Pomagamy mło-
dzieży z Polski centralnej i wschodniej już 
od ponad dziesięciu lat, a stypendyści infor-
mują nas o organizowanych spotkaniach te-
matycznych związanych z Hipolitem Cegiel-
skim. Przyznawanie statuetek dla młodych 
ludzi z innych regionów zwiększa zaintere-
sowanie ze strony władz lokalnych. Niedaw-
no uczniowie szkoły im. Powstańców Wiel-
kopolskich we Wronkach przygotowali dla 
nas piękną prezentację, która tematycznie 
obejmowała postać Hipolita Cegielskiego 
oraz Powstanie Wielkopolskie. Ponadto pre-
zes NBP podjął decyzję w sprawie wybicia 
kolekcjonerskich monet o nominałach: pięć, 
dwa i jeden złotych, a ich emisja planowana 
jest na listopad.

 Zbiegają się jubileusze, bę-
dziecie Państwo obchodzić piętnasty 
rok działalności Towarzystwa im. Hipo-
lita Cegielskiego. Jakby Pan podsumo-
wał te lata?

To wciąż nowe doświadczenia, inspira-
cje i dobrze spełnione zamierzenia, które 
stworzyliśmy przy zakładaniu naszego To-
warzystwa. 

fot. Archiwum HCP Cegielski,  
Archiwum Towarzystwa Hipolita  

Cegielskiego, Ryszard Galowski
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N O  T O  P O S Ł U C H A J C I E
Marek Zaradniak

KRZYSZTOF KOMEDA-TRZCIŃSKI 
KOMEDA

Ten krążek ukazał się 
w nowej, ale cenionej przez 
sympatyków jazzu serii Po-
lish Radio Jazz Archives. 
Zawiera nagrania Kome-
dy i  różnych jego zespo-
łów z  lat 1957–1962. Waż-
ne jest to, że znajdziemy 
tu kompozycje nie tylko 
tego wybitnego polskiego 
jazzmana. Krążek otwiera-
ją dwa światowe standardy 

„All The Thing You Are” Jero-
me’a Kerna i „Don’t Worry 
About Me” Teda Koechlera 
i Rube Bloma. Zarejestrowa-
no je w 1957 roku w studiu 
Polskiego Radia w  Gdań-
sku. Dwa kolejne utwory 
to „That Second” Jana Wró-
blewskiego i „Fascinating 

Rhythm” George’a Gershwina. Nagrano je w Poznaniu w studiu, w którym 
legendarny zespół debiutował, a Wróblewski pokazuje się nie tylko jako sak-
sofonista, ale też klarnecista. Dziś mało kto już pamięta, że grał on kiedyś tak-
że i na tym instrumencie. Kolejna odsłona płyty to Kwartet Komedy z roku 
1959, wykonujący jego „Temat bez tytułu”, będący fragmentem ilustracji mu-
zycznej do filmu „Niewinni czarodzieje”. Polecam nie tylko zwrócenie uwagi 
na rytm fortepianu Komedy, ale i na perkusję Tadeusza Federowskiego. Na-
stępna odsłona muzyki to pochodzące z 1961 roku nagrania Tria Krzysztofa 
Komedy wspartego przez legendarnego szwedzkiego saksofonistę Bernta 
Rosengrena. Polecam „Ballad For Bernt” i pochodzący z filmu „Nóż w wodzie” 
temat „Crazy Girl” i porównanie ich z zawartymi w końcowej części płyty wer-
sjami tych utworów z festiwalu Jazz Jamboree z roku 1962 w wykonaniu Tria 
Komedy, grającego bez saksofonowego wsparcia, ale za to ze słynnym Rune 
Carlssonem na perkusji. Warto wsłuchać się w obie wersje i delektować się 
tymi dźwiękami sprzed lat. Po prostu ta płyta to kawał historii i powinien ją 
nabyć każdy szanujący się fan jazzu. 

DEPECHE 
MODE
DELTA 
MACHINE 

Tego można się było spodzie-
wać. Nowy, pierwszy od czterech 
lat, od płyty „Sounds Of Universe”, 
album Depeche Mode na całym 
świecie wzbudził ogromne zain-
teresowanie. Tylko w Polsce w cią-
gu pierwszych trzech dni sprze-
daży osiągnął nakład wymagany 
na „Platynową płytę”. Krążek na-
grywany przez ponad rok w San-

ta Barbara w Kalifornii oraz w Nowym Jorku zawiera trzynaście kompozycji. 
Za jego produkcję był odpowiedzialny Ben Hillier, a rzecz zmiksował 

Flood. Obok albumu „Delta Machine” ukazała się także specjalna, eksklu-
zywna wersja deluxe, zawierająca cztery dodatkowe utwory oraz 28-stro-
nicową książeczkę ilustrowaną zdjęciami Antona Corbijna, artysty, który od 
lat współpracuje z Depeche Mode. To niezwykle energetyczna, nowocze-
sna i nieco magiczna płyta. Lider zespołu Martin Gore przyznaje, że jej two-
rzenie było trudne właśnie dlatego, że muzycy chcieli osiągnąć najbardziej 
nowoczesne brzmienie tak, aby ludzie słuchając tego albumu odnajdywali 
też w tej muzyce wewnętrzny spokój, a Dave Gahan dodaje, że praca nad tą 
płytą całkowicie zmieniła podejście muzyków do sposobu tworzenia. Czy, 
i na ile, można przekonać się słuchając takich utworów jak „Welcome To My 
World”, „Angel” czy „Heaven”. 
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ELENI 
MIŁOŚCI ŚLAD 

W jedenaście lat od ukazania 
się płyty „Coś z Odysa” popularna, 
związana od lat z Poznaniem pio-
senkarka powróciła albumem 

„Miłości ślad”. Na dwóch krąż-
kach znajdziemy aż 17 piosenek. 
To niezwykle zróżnicowane mu-
zycznie wydawnictwo. Są tam 
rytmy greckie i muzyka pop, ryt-
my orientalne, ale i flamenco. Nie-
spodzianka to zaproszenie cenio-
nych greckich muzyków Thanosa 
Andriasa oraz Jannisa Sinanisa. 
Obaj grają na buzuki, ale także używają innych instrumentów, zarówno 
greckich jak i orientalnych, co niezwykle wzbogaca muzycznie album. No-
wością są również teksty Kostasa Dzokasa, znanego do tej pory jako kom-
pozytor, wirtuoz buzuki i menedżer piosenkarki. Album otwiera piosenka 
z jego muzyką i tekstem Lecha Konopińskiego „Aleksandria”. Dźwięki bu-
zuki zachęcają do słuchania, a właściwie do rozpoczęcia żeglugi ku Alek-
sandrii „gdzie Kleopatry świat niósł wiatr żaglowiec nasz”, a zarazem że-
glugi przez morze nowych piosenek Eleni. Dalej warto zwrócić uwagę na 
nastrojowy „Wirtualny świat” i zawarte w nim rockowe gitarowe solo Ma-
riusza Rybickiego. Z piosenki „Bez pochmurnych słów” szybko zapamiętu-
jemy fragment refrenu mówiący, że „Słowa tańczyć chcą nie w tonacji moll. 
Jak motyli rój nad estradą łąk”. Swoistym apelem jest zamykająca pierwszą 
płytę piosenka Aleksandra Białousa z tekstem Jacka Bukowskiego „Bądź 
dla innych”, której słowa mówią: „Bądź dla innych na co dzień serdeczny 
nie myśl tylko o sobie co dnia”. 

Drugi krążek rozpoczyna piosenka „A jednak”. Sentymentalna, w kli-
macie Bułata Okudżawy. Niespodzianką albumu jest utrzymana w ryt-
mie flamenco piosenka „Ślę ci ten list” z tekstem i muzyką Kostasa Dzo-
kasa. Prawdziwym majstersztykiem jest pełna ciepła i liryzmu piosenka 
Filipa Wałcerza (jego tekst i muzyka) „Zostawiłam miłości ślad”, od której 
wziął się tytuł albumu. Piosenkarce towarzyszy tylko fortepian wsparty 
dyskretnymi skrzypcami i wiolonczelą. I wreszcie piosenki finałowe. To 
polskie wersje greckich przebojów. Słuchając „Gdy tę rzewną nucę pieśń” 
czujemy się jak na orientalnym bazarze. W „Eleni zwą mnie” umiejętnie 
połączono nie tylko klimaty greckie i orientalne, a zarazem greckość i pol-
skość artystki. W sumie otrzymaliśmy ciekawy krążek, po który sięgną nie 
tylko fani piosenkarki.

GREGORIAN 
EPIC CHANTS

Koncert słynnej grupy w po-
znańskiej Arenie pozostawił nie-
zapomniane wrażenia. Tym, któ-
rzy nie mogli na nim być, radzę 
sięgnąć po płytę, która była wte-
dy promowana, czyli najnow-
szy album zespołu. Wsłuchajcie 
się w dostojny hymn „In Nomine 
Bendictus”, czyli „Conquest Of Pa-
radise” z filmu „1492. Wyprawa do 
Raju” albo w gregoriańską „Stay” 
z repertuaru grupy U2, czy wresz-
cie niezwykle ekspresyjny wielki 
przebój Paula Mc Cartney’a i grupy Wings „Live and Let Die”, pochodzący 
z filmu z Jamesem Bondem pod tym samym tytułem. Nie można też obo-
jętnie przejść obok wylansowanej kiedyś przez Charlesa Aznavoura, a po-
tem nagranej przez Elvisa Costello na ścieżce dźwiękowej z filmu Notting 
Hill piosenki „She”. Znakomitych, bogato zaaranżowanych tematów jest 
tutaj więcej. Wystarczy usiąść wygodnie, włączyć przycisk odtwarzacza 
i smakować te pełne dostojności, trochę niesamowite dźwięki, ukazujące 
ile bogactwa kryje się nieraz w utworach, które wydają nam się niezwykle 
proste. To tylko pozory, jest w nich niezwykle wiele piękna, które czasem 
po prostu potrzebuje być odkryte przez aranżera. Sięgnijcie po tę płytę. 
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Z  prof. Bogdanem Jackowiakiem, dzie-
kanem Wydziału Biologii UAM, rozma-
wia Maja Netter 

 W  ostatnich latach bardzo in-
tensywnie rozwijają się nauki o życiu. Co-
raz większe zainteresowanie wzbudzają 
nowe odkrycia biologiczne. Wzrasta na-
dzieja na ich pozytywne wykorzystanie 
w rolnictwie, medycynie i innych dziedzi-
nach. Jak w tę tendencję wpisuje się no-
woczesne Collegium Biologicum?

To bardzo interesujące pytanie, tym 
bardziej, że stawiane jest na przełomie 
dwóch czteroletnich kadencji władz dzie-
kańskich. Stwarza ono okazję do refleksji 
nad tym, co udało się zrealizować w pier-
wszym okresie naszej działalności oraz na 
to, co miało bardziej uniwersalne znacze-
nie. Z satysfakcją stwierdzam, że w ciągu 
ostatnich kilku lat Wydział Biologii rozwijał 
się bardzo dynamicznie, starając się nie tyl-
ko nadążać za najlepszymi, ale i być w czo-
łówce krajowej pod względem realizacji 
zadań, które są stawiane przed naukami 
o życiu. Sprzyjał temu fakt, że po kilkudzie-
sięciu latach rozproszenia, w których jed-
nostki wydziału były zlokalizowane w kil-
kunastu punktach Poznania, zaczęliśmy 
wreszcie funkcjonować razem. Bardzo mi 
zależało, aby społeczność wydziału jak 
najszybciej się skonsolidowała. Chcieliśmy 
z jednej strony uszanować i zachować róż-
norodność, którą poszczególne jednostki 
reprezentują, z drugiej natomiast strony 
wskazać kluczowe cele, których osiągnię-
cie będzie wskazywało, że tworzymy jed-
ność, wspólnotę zmierzającą razem w tym 
samym kierunku. Patrząc z perspektywy 
tych kilku lat mam wrażenie, że efekty ta-
kiego podejścia i włączenia się wszystkich 

pracowników we wspólne dzieło są wi-
doczne na obu podstawowych płaszczy-
znach naszej działalności, tzn. naukowo-
-badawczej i dydaktycznej. 

 Z  pewnością przyczyniła się 
do tego także nowa siedziba.

Niewątpliwie tak. Collegium Biologi-
cum cieszy nie tylko nas, ale jest podziwia-
ne przez gości – zarówno tych, którzy byli 
w nim tylko raz jak i tych, którzy odwiedza-
ją nas regularnie. Jest to niezwykle ważna, 
materialna podstawa naszego wspólnego 
działania. Doskonale wiemy jednak, że na-
wet najpiękniej zbudowany dom nie de-
cyduje jeszcze o tym, co się w nim dzieje. 
Mam nadzieję, że w  tym nowoczesnym 
gmachu udało nam się stworzyć pozytyw-
ną atmosferę wspólnej pracy naukowej 
oraz dydaktycznej i  dlatego łatwiej jest 
nam teraz planować i realizować wspólne 
przedsięwzięcia. Widzimy, że wysiłek, który 
w to wkładamy przynosi widoczne korzyści.

 Pański wydział jest miejscem 
systematycznej edukacji pozaformalnej. 
Którą z tych inicjatyw uważa Pan za naj-
cenniejszą?

Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby 
oprócz działalności związanej z badania-
mi naukowymi i kształceniem studentów, 
upowszechniać wiedzę wśród dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym, a także otwierać 
się na osoby dorosłe, które mając kilkadzie-
siąt lat chętnie odwiedzają nasz wydział. 
Organizujemy kilka przedsięwzięć mają-
cych istotne znaczenie dla upowszech-
niania wiedzy. Najbardziej znane to „Noc 
Naukowców” i „Festiwal Nauki i Sztuki”. Wy-
darzenia te na stałe wpisały się już w kra-
jobraz wydziału i  akademickiego Pozna-
nia. Tym, z czego – jako wydział – jesteśmy 
szczególnie dumni to „Noc Biologów”. To  

nasz autorski pomysł zgłoszony na Ogólno-
polskim Spotkaniu Dziekanów Wydziałów 
Przyrodniczych w  2011 roku. Inicjatywa 
spotkała się z dużym entuzjazmem i znako-
micie się udała już dwukrotnie – zarówno 
w Poznaniu jak i w kilkunastu innych ośrod-
kach akademickich Polski. „Noc Biologów” 
organizowana jest w styczniu, zimą, kiedy 
wydaje się, że życie zamiera. Tymczasem 
nasza akcja ukazuje coś zupełnie przeciw-
nego, a mianowicie to, że przyroda funk-
cjonuje przez cały rok kalendarzowy, tylko 
w zróżnicowanych formach. 

Kolejną inicjatywą, jaką podejmuje-
my, jest międzynarodowa akcja pod na-
zwą „Fascination Plants Day”. W ubiegłym 
roku nasz wydział, w osobie prodziekana 
prof. Przemysława Wojtaszka, koordynował 
to wydarzenie w skali całego kraju. W tym 
roku w maju również będziemy koordyna-
torami tej akcji i po raz kolejny pokażemy, 
że świat roślin jest równie interesujący jak 
świat zwierząt. 

 Wybiegnijmy teraz w  przy-
szłość. Powstał u  Państwa bardzo waż-
ny dokument, który jest opisem stra-
tegii na lata 2012–2019. Czy system 
kształcenia na wydziale jest wystarcza-
jąco wszechstronny, mając na uwadze 
dzisiejszą sytuację ekonomiczną i  dzi-
siejszy rynek pracy?

Zanim odpowiem wprost na to pytanie, 
chciałbym podkreślić, że sama praca nad 
tym dokumentem, w której uczestniczyło 
kilkudziesięciu pracowników reprezentu-
jących różne grupy wiekowe i stopnie za-
awansowania zawodowego, była wspania-
łym, integrującym doświadczeniem. Nawet, 
jeśli w trakcie tych prac mocno dyskuto-
waliśmy, a niekiedy nawet sprzeczaliśmy 
się, to ostatecznie powstał bardzo ważny 

Czas
naukowców
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dokument, wyznaczający kierunki roz-
woju wydziału do 2019 roku. Zapisaliśmy 
w nim między innymi, że chcemy kształcić 
perspektywicznie i kształtować aktywnie. 
Chcieliśmy przez to podkreślić, że pragnie-
my kształcić naszych studentów pod kątem 
przyszłości, a jednocześnie kształtować ich 
osobowość i postawy życiowe. Jako biolo-
dzy jesteśmy odpowiedzialni za szukanie 
odpowiedzi na fundamentalne pytania, 
które stawia sobie człowiek oraz prezento-
wanie społeczeństwu uzasadnionych na-
ukowo poglądów, pomagając w wyborze 
dobrych rozwiązań społecznych.

Pytanie o kształcenie pod kątem ryn-
ku pracy było jednym z  tych, nad który-
mi najdłużej dyskutowaliśmy. Czy uniwer-
sytet w ogóle tak powinien kształcić? Czy 
powinien koncentrować się na potrzebach 
i oczekiwaniach bieżących? Myślę, że taka 
dyskusja toczyła się i  toczy na wielu uni-
wersytetach. Moim zdaniem uniwersyte-
ty mają misję kształcenia i kształtowania 
człowieka nie tylko, a  może nie przede 
wszystkim, pod kątem określonych zawo-
dów, oczekiwań definiowanych przez dzi-
siejszy rynek pracy. Jest bowiem istotna 
różnica pomiędzy szkołami zawodowymi, 
które powinny bardzo precyzyjnie odpo-
wiadać na aktualne potrzeby a uniwersy-
tetami, które muszą mieć wizję przyszło-
ści. Niewątpliwie również my bierzemy 
pod uwagę aspekty ekonomiczne czy po-
trzeby praktyczne, jednak za priorytetowe 
uznajemy kształcenie ogólnoakademickie, 
przygotowujące do odegrania różnych ról 
społecznych. Układając programy kształ-
cenia staramy się być w kontakcie z insty-
tucjami, które potrafią zdefiniować oczeki-
wania rynku pracy w stosunku do biologa, 
biotechnologa, bioinformatyka czy stu-
denta ochrony środowiska. Każdy z absol-
wentów tych kierunków ma szansę speł-
nić oczekiwania przyszłego pracodawcy 
z dwóch powodów: po pierwsze, będzie 
bardzo dobrze wykształcony, po drugie 
w programach studiów znalazły się takie 
elementy, które przygotowują go wprost 
do rynku pracy. To nie tylko wiedza specja-
listyczna, ale także umiejętność znalezienia 
się w różnych sytuacjach, zdobycia dodat-
kowych kwalifikacji, które zwiększą szansę 
na zatrudnienie w zawodzie.

 Twierdzi Pan, że powinniśmy 
bardziej zwracać uwagę na jakość na-
uczania. Czy ta reforma ku temu zmie-
rza? Bo czasami mi, jako dziennikarzo-
wi, wydaje się, że nie.

Często jest tak, że używamy tych sa-
mych słów, ale nie tak samo je rozumiemy. 
Weźmy za przykład jakość kształcenia. Pyta-
nie, czy probierzem wysokiej jakości kształ-
cenia jest to, że wychowamy zawodowo 
dobrze ukształtowanych absolwentów na 
dzisiaj, czy raczej kreatywnego, twórczego 
studenta, który potrafi odnaleźć się na zmie-
niającym się rynku pracy? Odpowiadając 

krótko na pytanie, czy kierunek reformy 
szkolnictwa wyższego w Polsce jest dobry 
czy zły, nie chciałbym go oceniać zero-je-
dynkowo. Na Wydziale Biologii staramy się 
jak najbardziej twórczo realizować podsta-
wowe założenia reformy szkolnictwa wyż-
szego, np. zwiększać możliwość wyboru 
przez studenta przedmiotów. Krajowe Ramy 
Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego zakła-
dają m.in., że student w trzydziestu procen-
tach sam kształtuje swój program studiów, 
mając do wyboru szeroką paletę przedmio-
tów. Postulat taki już od dawna zgłaszali za-
równo studenci jak i wykładowcy, podkre-
ślając potrzebę indywidualizacji procesu 
kształcenia. Mamy więc przykład zbieżno-
ści między założeniami reformy i oczekiwa-
niami środowiska akademickiego. 

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu na-
uczycieli akademickich bolesna jest nowa 
terminologia i mocno sformalizowana me-
todyka nauczania. Zbliża to uniwersyte-
ty do tego modelu, który od dawna jest 
realizowany w  szkolnictwie ponadpod-
stawowym. Wzrastają wymagania doty-
czące sposobu przygotowania dokumen-
tów bardzo ściśle opisujących zajęcia, czy 
programy studiów. Osobiście uważam, że 
taka dokumentacja w  pewnym stopniu 
porządkuje pracę dydaktyczną na uczelni, 
choć zgadzam się, że wymaga poświęce-
nia dodatkowego czasu. Ważne jest, aby 
znaleźć rozsądny kompromis, abyśmy nie 
zatracili pewnej spontaniczności, żywio-
łowości, osobowości profesorów poprzez 
wtłoczenie ich w zbyt schematyczne ramy 
kształcenia.

 W  planie strategicznym poja-
wił się też pomysł obchodów stulecia 
istnienia nauk biologicznych w  uniwer-
syteckim Poznaniu.

Taka okrągła rocznica zawsze jest pew-
nym wyzwaniem. Rok 2019, który określa 
granicę naszego planu strategicznego, to 
właśnie data stulecia uniwersytetu, któ-
ra jest równoznaczna z datą stulecia nauk 
biologicznych na poziomie akademickim 
w  Poznaniu. Myślę, że warto stawiać so-
bie cele w perspektywach będących pew-
nym wyzwaniem, dlatego że mogą wy-
zwalać dodatkową energię. Nie tak dawno, 
bo w 2009 roku, obchodziliśmy dziewięć-
dziesięciolecie uczelni. Z tej okazji po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy dużą konfe-
rencję naukowo-dydaktyczną pod hasłem 

„Wyzwania współczesnej biologii, biotech-
nologii i ochrony środowiska”. Spotkała się 
ona z tak dobrym odbiorem pracowników 
wydziału i wydała tyle owoców, że organi-
zujemy ją co dwa lub trzy lata. Konferen-
cję z okazji stulecia będą – mam nadzieję – 
organizować nasi następcy. Jestem pewien, 
że pokaże ona jak dynamicznie rozwijają 
się nauki biologiczne i jak w tym procesie 
znajduje się nasz wydział.

 Kiedyś Pan stwierdził, że XXI 
wiek będzie „wiekiem biologii”. Dlaczego?

Uważam, że biologia jest nauką, która 
w tej chwili najbardziej inspiruje i integru-
je wszystkie nauki przyrodnicze, zarówno 
podstawowe jak i aplikacyjne. Bez znajo-
mości współczesnych osiągnięć biologii nie 
może toczyć się także dyskurs filozoficzny 
i  socjologiczny. Bagatelizowanie wiedzy 
biologicznej już prowadzi do złych rozwią-
zań społecznych. Wiele działów fizyki, ma-
tematyki czy chemii zaczyna się koncentro-
wać na tym obiekcie, którym jest organizm 
żywy, w szczególności zaś człowiek. Wyda-
je się, że to właśnie biolog, współpracując 
z innymi specjalistami i korzystając z tych 
wszystkich osiągnięć nauk przyrodniczych, 
może najbardziej syntetycznie i efektywnie 
wykorzystać je dla człowieka. Mam tutaj na 
myśli przede wszystkim te obszary zastoso-
wań, które są związane z biologią medycz-
ną czy biotechnologią rolniczą, ponieważ 
największe wyzwania definiowane są teraz 
w tych dwóch obszarach. Biologia znako-
micie wpisuje się zarówno w oczekiwania 
dotyczące bardziej efektywnego lecze-
nia człowieka, dbałość o jego zdrowie, jak 
i w oczekiwania związane ze zwiększeniem 
produkcji żywności, koniecznym w związ-
ku z dynamicznym wzrostem demograficz-
nym. Jeśli śledzimy postęp w naukach pod-
stawowych i aplikacyjnych, to zauważymy, 
że w końcu XX wieku i na początku XXI wie-
ku szczególnie wyróżniają się właśnie na-
uki biologiczne. 

fot. Józef Musiał
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Z  prof. Henrykiem Koroniakiem, dziekanem Wy-
działu Chemii UAM, rozmawia Merkuriusz

 Spotykamy się w  nowym budynku Wy-
działu Chemii, w oczy rzuca się wystawa malarstwa 
Andrzeja Okińczyca, prezentuje się pięknie i wyda-
je się, że miejsce jest bardzo dynamiczne i można 
je użyć do wielu projektów.

Tak, dziękuję za tę opinię. Obszarowo budynek 
porównywalny jest ze starym przy ulicy Grunwaldz-
kiej, który do użytku oddany został w 1928 roku. A te-
raz mamy rok 2013, czyli „parę lat później” i to parę lat 
oznacza, że i wymogi, i nasza wiedza, i wszystko do-
okoła się zmieniło. Cieszymy się, że mamy taką pięk-
ną lokalizację. Jesteśmy dobrym wydziałem, dobrze 
kształcimy, a w naszej branży potrzebne są nowocze-
sne rozwiązania, również architektoniczne.

Nowy budynek na Morasku składa się z  trzech 
segmentów. Dwa przeznaczone są na pracownie ba-
dawcze, reszta na sale wykładowe i  laboratoria dla 
studentów.

 Czy zostało coś jeszcze na starym miejscu?
Przeprowadzaliśmy się latem ubiegłego roku. 

W ciągu kilku miesięcy przenieśliśmy wszystko, co było 
konieczne dla procesu dydaktycznego, czyli dla stu-
dentów i uważam, że mamy za sobą ogromną pracę, 
bo od nowego roku akademickiego 2012–2013 mo-
gliśmy w całości prowadzić zajęcia dydaktyczne w no-
wej siedzibie. Wszyscy studenci są już tutaj. Natomiast 
jeżeli chodzi o badania naukowe, to pracuje tu dopie-
ro połowa kadry. Wkrótce zapewne się to zmieni, gdyż 
oddajemy do użytku nowy segment przeznaczony na 
laboratoria badawcze. Pojawił się niestety problem fi-
nansowy, ponieważ brakuje środków na wyposażenie. 
Mamy pomysły, co jest optymistyczne, ale dopóki nie 
mamy pieniędzy w ręku, nie możemy rozpisać prze-
targu na sprzęt. 

 Ministerstwo nie wesprze, wiedząc, że 
projekt jest zaawansowany?

Problem z ministerstwem jest zupełnie innej natury. My jeste-
śmy fragmentem wielkiego projektu budowy Campusu na Mo-
rasku. Budynek chemii jest drogi i to nie dlatego, że wielki, ale 
dlatego, że musiały tu powstać wszystkie urządzenia i  instala-
cje gwarantujące bezpieczeństwo nam i środowisku; myślę tu 
o specjalistycznej wentylacji, kanalizacji, odstojnikach, utyliza-
cji ścieków. 

Byłbym naprawdę szczęśliwy, gdyby do wakacji udało nam się 
pozyskać wszystko, co potrzebne do pełnej egzystencji i ściągnąć 
stu siedemdziesięciu pracowników, licząc z doktorantami, którzy 
ciągle są na Grunwaldzkiej. Jednak patrząc realnie to jest w takiej 
perspektywie czasowej niemożliwe.

Pewnym wyjściem, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, jest 
bezpośrednie sąsiedztwo budynku Wielkopolskiego Centrum Za-
awansowanych Technologii – inwestycja ta finansowana jest ze 
środków europejskich. Innymi słowy spróbowałbym w jakiś spo-
sób wykorzystać tę możliwość i delegować tam pewną grupę ba-
daczy. Warto wspomnieć, że jest to konsorcjum, w skład którego, 
poza naszym uniwersytetem, wchodzi pięć poznańskich uczelni: 
Uniwersytet Przyrodniczy, Medyczny, Ekonomiczny i Politechni-
ka Poznańska, ponadto cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk, 
a mianowicie Chemii Bioorganicznej, Fizyki Molekularnej, Gene-
tyki Roślin oraz Genetyki Człowieka. Partnerem jest też Instytut 
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, nasz Poznański Park Na-
ukowo-Technologiczny, a także Urząd Miasta jako partner wspie-
rający. Koordynatorem projektu i konsorcjum jest Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 Jak się sprawdza to miejsce, w którym teraz jesteśmy?
Z początku kwestia dojazdu z miasta budziła nasze obawy. 

Jest jednak wyjątkowo dobrze. Okazuje się, że szybkim tramwa-
jem od hotelu Merkury dojeżdżamy w około 12 minut, a z Mo-
stu Teatralnego to tylko 10 minut. Trzeba przejść dalej dwieście 
metrów i jest się już w nowym budynku Collegium Chemicum. 
Miejsce jest urokliwe, ze znajdującym się nieopodal ładnym je-
ziorkiem, gdzie w pobliżu spadł słynny Meteoryt Morasko. W tej 
chwili prowadzone są tam prace wykopaliskowe i w przyszłości 
powstanie zapewne Muzeum Ziemi. Tak więc wszystko wyda-
je się bardzo piękne. Czasami dzieją się różne zabawne rzeczy, 
jak to zwykle na początku. Jeden z  moich kolegów profeso-
rów utknął za szklaną szybą drogi pożarowej i nie mógł wyjść, 
bo nie było pożaru, a drzwi otwierają się automatycznie jedy-
nie w takim przypadku. Żartu dopuścił się ów system pożarowy, 
który źle zadziałał. Spowodowało to sporo uciechy i dowcipów 
na wydziale. Bo proszę wyobrazić sobie za drzwiami szklanymi 
szanownego profesora, który wymachuje rękoma i jest mocno 
zdenerwowany…

 O chemicznych aspektach w sztuce warzenie piwa, 
lub czy włosy mają wpływ na naszą asertywność, o  go-
ściach z  kosmosu – takie i  inne pytania będą poruszane na Pa
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wykładach odbywających się w ramach projektu „Poczuj che-
mię do chemii”. Zdaje się, że mamy kolejną edycję?

Tak, a  pomysł narodził się stąd, że chcieliśmy zmienić po-
wszechne postrzeganie chemii, że tylko truje i niszczy. Warto 
wspomnieć, że średnia wieku naszego gatunku Homo sapiens 
w roku, powiedzmy 1900 wynosiła 40 albo 45 lat. A dzisiaj jest 
prawie 80. I gdzieś tam zawsze tkwi chemia. Przecież medycyna 
bazuje na chemii, nie ma leków, jeżeli chemik nie zrobi syntezy 
i nie zbada właściwości nowej materii…

 ...ale Matuzalem żył prawie tysiąc lat.
Ale on był wyjątkiem, a w ogóle był opisany tak dawno temu, 

że nie wiadomo czy tak naprawdę było...
 Ale to podobno z powodu naturalnej żywności.

Moim zdaniem to jest tak, jak w pewnym dowcipie z dawnych 
lat. Pytano dziadka, który był najstarszy we wsi, czy to prawda, 
że ma 180 lat i pamięta czasy rewolucji. Odpowiadał: tak, no pa-
miętam. Bałagan był straszny. Przez pomyłkę mi sto lat dopisali. 
Nie demonizujmy żywności. A gdybyśmy nie używali nawozów, 
nie dbali o ochronę roślin, to co? Lepszym pomysłem byłby głód 
ogólnoeuropejski? Oczywiście ja wolałbym być zdrowym, pięk-
nym i bogatym, a nie odwrotnie. 

 I młodym być, bo to też chemia.
To już wiadomo, nasz organizm jest przygotowany do tego, 

aby żyć bardzo długo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak było 
oprócz paru procesów, które się nazywają chemią starzenia. Parę 
lat temu przyznano Nagrodę Nobla właśnie za odkrycie jak za-
kończenia chromosomów chronione są przez struktury o nazwie 
telomery. Możemy żyć i 200 lat. I jeżeli w ciągu ostatniego stule-
cia podwoiliśmy nasz wiek, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
pójść dalej bez pomocy skalpela chirurga, ale przede wszystkim 
za pomocą chemii. 

 Inną ciekawą propozycją na Pana wydziale są wy-
kłady otwarte, pt. „Chemia w wielu wymiarach”.

To jest wielka rzecz. Jeżeli pojęcie chemii jest dla śmiertel-
ników pojęciem pejoratywnym, wynika to stąd, że chemię nie-
wielu zna. Należy przede wszystkim pokazać, uczyć i przekonać, 
że warto „poczuć chemię do chemii” – czasem wprost – przy po-
mocy feromonów. Nie ma lepszego i skuteczniejszego mechani-
zmu komunikowania się między organizmami, np. owadami, jak 
przy pomocy feromonów, które są często prostymi związkami 
chemicznymi. W czasie mojego pobytu w USA na University of 
Florida, był taki interesujący przypadek, który obserwowałem 
z bliska. Wiadomo, że Floryda jest jednym z wielkich produ-
centów cytrusów. Od Orlando na południe jest wielkie zagłę-
bie pomarańczowe. Pojawił się tam żuczek, który niszczył całe 
uprawy. Producenci cytrusów zebrali się i sfinansowali bada-
nia, które doprowadziły do tego, że ustalono strukturę feromo-
nu. Potem opracowano jego syntezę. Ów feromon te wszystkie 
żuczki zwabił w jedno miejsce i problem został załatwiony bez 

oprysku, w sposób cywilizowany. Jeżeli teraz pytamy, kto to 
zrobił – to chemia zrobiła.

 A  wracając jeszcze do przyszłości, z  Narodowe-
go Centrum Nauki dowiedziałam się, że szykują się u Pana 
nowe projekty i duże granty.

Usiłuję przekonać moich kolegów, młodych i starszych, że 
szukanie środków na badania jest po prostu podstawowym 
obowiązkiem każdego z nas. Rzeczywiście mamy bardzo wie-
le grantów, chciałbym żeby było ich jeszcze więcej. W tej chwili 
prowadzimy badania w ramach projektów z Narodowego Cen-
trum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które 
je finansują. Oprócz tego jest i Fundacja UAM, są granty euro-
pejskie i inne. 

fot. Maciej Męczyński - Życie Uniwersyteckie
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Z dr. Grzegorzem Szyszką, 
dyrektorem Instytutu Lo-
gistyki i  Magazynowania, 
rozmawia Maja Netter

 Jesteście Pań-
stwo po jednych z  naj-
większych targów tech-
nologicznych na świecie 

– CEBIT w  Hanowerze. Pol-
ska była partnerem tego-
rocznej edycji. Instytut 
Logistyki zaprezentował 
między innymi projekt 

„Mobilny Konsument”. Pro-
szę go przybliżyć.

Projekt realizowany jest 
wspólnie z siecią Piotr i Pa-
weł, transferuj.pl i  AMS, 
a dotyczy mobilnych zaku-
pów z wykorzystaniem tele-
fonu komórkowego. Zakupy 
możemy realizować w róż-
nych miejscach publicznych, 
na przykład na przystanku, 
dzięki plakatowi, na którym 
umieszczona jest lodówka, 
a w niej wirtualne półki skle-

powe z artykułami spożywczymi pierwszej 
potrzeby. Kupujący po zeskanowaniu ko-
dów umieszczonych obok produktów do-
konuje płatności poprzez aplikację mo-
bilną i określa termin dostawy do domu. 
W Hanowerze nasza prezentacja cieszyła 
się sporym zainteresowaniem, bo takich 

usług w  Europie nie 
ma wiele. Niemcy od-
wiedzali nasze stoisko 
i  mówili: „Dlaczego 
u nas nie ma możliwo-
ści takich zakupów?”. 
Na bazie tych pozyty-
wnych doświadczeń 
sieć Piotr i Paweł za-
mierza testować to 
rozwiązanie w  ko-
lejnych miastach 
i sprawdzać jego po-
pularność. Konsumenci jeszcze nie oswo-
ili się z możliwością płacenia i zamawiania 
towarów poprzez komórkę, ale to tylko 
kwestia czasu.

 Państwa projekt cieszył się 
dość dużym zainteresowaniem wśród 
osób, które pracują w domu albo nie lu-
bią chodzić na zakupy, ale zdaje się, że 
ta forma zakupów jest nieco droższa?

Nie jestem pewny. Wcześniej były to 
inne zakupy, polegające wyłącznie na za-
mówieniu, bez płatności. W tej chwili cała 
transakcja odbywa się przez Internet. To 
był projekt pilotażowy i myślę, że Piotr 
i  Paweł cen nie zmieniał, bo nie w  tym 
rzecz. Chodziło o testowanie zaintereso-
wania klientów taką formą zakupów. Na 
przystankach, w  komunikacji miejskiej, 
oczekując na tramwaj można dokonać 
zakupów i zapłacić, a po powrocie mieć 
dostarczone zakupy, np. w jakimś termi-
nalu przy domu.

 Słyszałam, 
że podobny projekt 
był również testowa-

ny w Korei Południowej.
Tak, a  oprócz Korei 

również w Japonii i Sta-
nach Zjednoczonych. Na-

tomiast w Europie tylko 
w Niemczech zidentyfiko-

waliśmy jedną sieć, która 
stosuje takie rozwiązanie. 

 Są jeszcze pew-
nie obawy dotyczące ja-

kości towaru, realizacji, bezpieczeństwa 
takiego zakupu. Na ile e-sklep jest tego 
gwarantem?

Głównym problemem jest właśnie lo-
gistyka. Piotr i Paweł obecnie testuje to 
rozwiązanie z punktu widzenia kosztów. 
Pytanie brzmi, czy jest to ekonomicznie 
uzasadnione? W tej chwili na tym rozwiąza-
niu się jeszcze nie zarabia. Taki projekt pro-
muje, pokazuje sieć w nowoczesnej odsło-
nie i pozwala zbierać cenne doświadczenia 
na przyszłość. Prawdopodobnie problem 
zniknie przy odpowiednio dużej skali i pra-
widłowych rozwiązaniach logistycznych, 
ponieważ obecnie najbardziej kosztowna 
jest dostawa do domu. Zdarza się, że gdy 
konsument zrezygnuje z  zakupu, towar 
trzeba odebrać.  Różnie bywa też z obe-
cnością odbiorców w domu, a jak wiado-
mo towary spożywcze muszą być dostar-
czone świeże.
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Stoisko Instytutu Logistyki 
i Magazynowania, 
w środku  dr inż. Grzegorz 
Szyszka – dyrektor 
Instytutu Logistyki 
i Magazynowania
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 Wracając do targów, jakie nur-
ty tematyczne były dominujące?

Było dużo rozwiązań związanych 
z  technologią RFID, czyli technologią ra-
diową w zakresie identyfikacji, śledzenia 
ładunków i pochodzenia towarów. Popu-
larnością cieszyły się też aplikacje mobilne 
do telefonów komórkowych. To jest teraz 
bardzo modne. Prezentowało się również 
dużo tradycyjnych aplikacji ERP, CRM. Fir-
my prześcigają się w zachęcaniu odbior-
ców do korzystania z tych rozwiązań.

 Mamy znów problem bezpie-
czeństwa żywności. Myślę tu o  histo-
riach z wołowiną mieszaną z koniną, czy 
o podrobionym suszu jajecznym, zawie-
rającym szkodliwe składniki. Czy firmy, 
które zepsuły rynek takim produktem, 
będą w  stanie go w  całości wszystkie 
wycofać?

Od ośmiu lat funkcjonuje dyrektywa 
Unii Europejskiej, obligująca przedsiębior-
stwa do śledzenia produktów w łańcuchu 
dostaw. Temat wycofania jest dla nich dość 
wstydliwy, zatem niechętnie dzielą się in-
formacjami na temat sposobu wdrażania, 
czy spełniania tej dyrektywy. Są już rozwią-
zania globalne firmy HP, służące do śledze-
nia pochodzenia towarów, ale firmy w ta-
kich rozwiązaniach otwartych nie chcą 
uczestniczyć, bo łatwo można się dowie-
dzieć, jakie mają problemy. W sytuacji kry-
zysowej firmy wycofują swoje produkty 
po prostu bez powiadomienia prasy i kon-
sumentów. To, co wycieka do mediów, to 
czubek góry lodowej. Instytut podjął na-
wet próbę, by wdrożyć w Polsce platformę 
HP – trzeba kupić tylko licencję, lecz nie ma 
chętnych. Firmy rozwiązują problem wyco-
fywania towarów z rynku własnym sump-
tem, lecz tak naprawdę wciąż nie jest on 
rozwiązany. Duże sieci, wysyłające towar 
do tysięcy sklepików, gdzieś w małych mia-
steczkach, tracą go z oczu, wymyka się to 
spod kontroli i wycofanie stamtąd towaru 
to duży kłopot. Dlatego ten proces, nie tyl-
ko w Polsce, mocno kuleje. Mamy nadzieję 
wdrożyć wreszcie w tym roku program dla 
odbiorców polskich towarów, którzy wy-
magają transparentnego systemu kontro-
li pochodzenia produktu. Dotyczy to dość 
oryginalnego produktu, a mianowicie gę-
siego puchu. Ten polski towar eksportowy 
jest bardzo wysoko ceniony na rynkach 
światowych, szczególnie w Japonii. Japoń-
czycy koniecznie chcą wiedzieć, że kupo-
wany puch na pewno pochodzi od  pol-
skich gęsi, dlatego że dużo jest podróbek 
polskiego produktu,  znacznie gorszej ja-
kości np. z Chin. Zatem to sam odbiorca 
wymusza takie zachowania. Siłę sprawczą 
w tym zakresie mają sieci handlowe.

 W  Polsce to właśnie Instytut 
Logistyki i Magazynowania wprowadza 

system bezpiecznego wycofywania wa-
dliwych towarów.

Staramy się wprowadzić platformę 
elektroniczną, ale muszą być chętni i wy-
kupić licencję. Pomimo istniejącej klauzuli 
poufności, firmy obawiają się ujawnienia 
niewygodnych informacji i dlatego wolą 
budować własne rozwiązania. Jednak nie 
wiemy, co to są za rozwiązania.

 To znaczy, że nie ma obowiąz-
ku stosowania przez firmy takich syste-
mów?

Jest, dyrektywa unijna nakłada obo-
wiązek śledzenia, ale nie mówi, w  jaki 
sposób to robić. Firmy mają tylko zapew-
nić śledzenie, ale nikt nie pyta jak to robią, 
jak w systemach zapewnienia jakości. Fir-
ma jest odpowiedzialna za jakość produk-
tu, a nikt nie mówi, jak ma to zrealizować 

– jakość ma być odpowiednia i to jedyne 
wymaganie.

 Poprzez konkurs promuje-
cie Państwo akcję „Bezpieczny eSklep”. 
W tym roku pod patronatem trzech Mi-
nisterstw: Sprawiedliwości, Gospodarki 
i Administracji i Cyfryzacji oraz General-
nego Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych. Jaki jest cel konkursu?

Celem jest pokonywanie barier rozwo-
ju handlu elektronicznego, tj. zwiększenie 
wiarygodności e-sklepów i  bezpieczeń-
stwa transakcji. Konsumenci obawiają się, 
że zakupy przez Internet nie dają dosta-
tecznego bezpieczeństwa. Takie przekona-
nie wynika ze złych praktyk stosowanych 
przez e-sklepy, np. w zakresie zwrotu towa-
ru czy zwrotu należności. Ale prawo polskie 
i  unijne dość rygorystyczne określa obo-
wiązki w tym zakresie, a te z kolei powinny 
być zapisane w regulaminie sklepu inter-
netowego. Organizowany przez nas kon-
kurs służy właśnie popularyzacji tych bez-
piecznych e-sklepów i zakupów poprzez 
Internet. W  tym roku organizujemy jego 
trzecią edycję. Bierze w nim udział ponad 

czterysta sklepów internetowych. Przedsię-
wzięcie składa się z czterech etapów. Sklepy 
poddawane są weryfikacji formalno-praw-
nej, następnie sprawdzana jest poprawność 
zapisów regulaminu sklepu, w trzecim zaś 
etapie sklep jest oceniany w zakresie opinii 
konsumenckich. Ostatnim etapem jest oce-
na kapituły  i wyłonienie laureatów. Nagro-
dzeni mogą się posługiwać znakiem „Bez-
pieczny eSklep”.

 Państwa konkurs upowszech-
nia też wiedzę i daje możliwość ukróce-
nia nieuczciwych praktyk.

Jeszcze nie istnieją z  tego tytuły re-
strykcje. W ramach konkursu promujemy 
znak Eurolabel, certyfikat UE, który mówi 
o tym, że sklep przestrzega zasad prawa 
krajowego i unijnego. Jednak zaintereso-
wanie sklepów takim certyfikatem również 
jest niewielkie. W tej chwili niecałe sto skle-
pów ma taki certyfikat, a w stosunku do ty-
sięcy na rynku, to jest mały procent. Obec-
nie również inne firmy propagują swoje 
certyfikaty w zakresie oceny jakości i bez-
pieczeństwa transakcji w sklepach. Wydaje 
mi się, że te różne inicjatywy spowodują to, 
że e-sklepy będą dostarczały nam lepsze 
usługi. Konsument jest też bardziej świado-

my, zobaczy, że sklep ma certyfikat i choć 
nie daje on stuprocentowej pewności, to 
na pewno większą niż sklep bez certyfikatu. 
Firmy takie jak Allegro też starają się certy-
fikować użytkowników platformy.

 W  projekcie konkursowym 
macie Państwo dużo partnerów.

Nie mamy kłopotów ze sponsorami 
i  partnerami, którzy wspierają takie ini-
cjatywy. Gorzej ze sklepami, uczestnikami 
konkursu. Niechętnie godzą się na audyt. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, 25 
kwietnia, podczas Targów eHandlu, które 
odbędą się na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. 

fot. ILiM 

Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania Grzegorz Szyszka z wicepremierem 
Januszem Piechocińskim
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Usługi Geodezyjne
Leszek Storozuk

NYCZYN
BRODO

Rotary International to ogólnoświatowe stowarzyszenie klu-
bów, zrzeszających przedstawicieli różnych środowisk zawodo-
wych oraz przedsiębiorców, którzy wspólnie działają w kierun-
ku polepszania warunków życia i przestrzegania wysokich norm 
etycznych. Polskie kluby Rotary prowadzą naukową wymianę mło-
dzieży, wspierają stypendystów, wysyłają i przyjmują grupy stu-
dyjne, fundują aparaturę medyczną, opiekują się domami dziecka, 
ośrodkami wychowawczymi, szkołami, osobami niepełnospraw-
nymi, sponsorują kulturę i sztukę.

Aby kontynuować i rozwijać ponad stuletnią misję, Rotary 
Klub Poznań Starówka i Rotary Klub Puszczykowo w lutym zorga-
nizowały po raz kolejny imprezę charytatywną: „Bal Dobroczynny 
ROTARY”, którego celem było zebranie środków finansowych na 
zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mosinie.

W balu uczestniczyło ponad 150 osób: członkowie poznań-
skich Klubów Rotary – przedsiębiorcy, grono profesorskie po-
znańskich uczelni, przedstawiciele wolnych zawodów. Gościem 
była przedstawiciel ośrodka wychowawczego w Mosinie – pani 
Agnieszka Kozak, która wraz z prezydentami klubów Rotary, Jac-
kiem Paulikiem z Poznania Starówki i Marianem Wośkowiakiem 
z Puszczykowa, uroczyście otworzyła uroczystość. Do grona naj-
ważniejszych gości należała pani konsul honorowy Republiki Au-
strii – Izabela Ewa Kwiatkowska. Bal oraz występy artystyczne 
prowadził Mirosław Chmara. Oprawę muzyczną, podobnie jak 
w ubiegłym roku, zapewnił zespół Cykady. Nie mogło też zabrak-
nąć Zygmunta Wojtyniaka, który podczas przerw w tańcach na-
strojowo akompaniował na pianinie. Wystąpiły również gwiazdy 
estrady: Trio Beaty Noszczyńskiej „Hot Lips” oraz Jacek Zieliński – 

„król wielu poznańskich bali”. Artystyczny układ taneczny zapre-
zentowali Weronika Bigaj z Aleksandrem Spychem. Menu oraz do-
skonałą obsługę zapewnili pracownicy kuchni i restauracji Hotelu 
Mercure. Głównym sponsorem balu była firma MB Motors – Auto-
ryzowany Dealer Mercedes-Benz, która wystawiła przed wejściem 
do hotelu najnowsze modele mercedesów. Najważniejsza wiado-
mość: dochód z balu, dzięki dobrej frekwencji, udanej aukcji, hoj-
ności sponsorów i jego uczestników wyniósł 21 tys. zł. Zaprasza-
my ponownie za rok!

 fot. Zbyszek Kowal

Dariusz Jedliński
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Z  Elżbietą Taterczyńską, właścicielką 
Aptek „Galenica”, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Po Francuzach jesteśmy naro-
dem, który zażywa najwięcej lekarstw 

– średnio cztery tabletki dziennie. Czy 
uważa Pani, że to skutek reklam, czy też 
rzeczywista potrzeba?

Sprzedaż leków bez recepty wzrasta na 
całym świecie, a w Polsce w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat wzrosła pięciokrotnie. Naj-
więcej zażywamy leków przeciwbólowych. 
Statystyczny Polak przyjmuje je kilka razy 
w  miesiącu. Skutki już widać – rosnąca 
liczba osób hospitalizowanych z powodu 
powikłań, chorób wrzodowych żołądka, 

marskości wątroby. Nad-
używanie antybiotyków 
prowadzi do powstawania 
szczepów bakterii odpor-
nych na działanie leków, 
tym samym do wyniszcze-
nia flory fizjologicznej. We-
dług Światowej Organiza-
cji Zdrowia nadużywanie 
leków uzależnia i  może 
prowadzić do rozmaitych 
niepożądanych reakcji, jak 
na przykład w przypadku 
leków przeczyszczających, 
gdy może dojść do poważ-
nych zaburzeń funkcji jelit, 
zaś zbyt częste używanie 
leków zawierających sub-
stancje psychoaktywne 
może skutkować uzależnie-
niem psychicznym, a z ko-
lei nadużywanie środków 
przeciwbólowych zabu-
rzeniem czynności prze-
wodu pokarmowego i tzw. 
bólu z odbicia, czyli efektu 
silnego bólu po odstawie-
nia leku.

 Często rekla-
my leków kończy formu-
ła „skonsultuj się z  leka-
rzem lub farmaceutą”. 
Na ile polscy farmaceu-
ci spełniają tę funkcję? 
Ile pacjentów pyta przy 
okienku o poradę?

Leków nie wolno rekla-
mować, a jednak reklamuje 
się te, które są wydawane 
bez recepty. Ta przytoczo-
na przez panią formułka 
to wytrych umożliwiający 
reklamę. 

 To skandal.
Tak, to jest skandalicz-

ne, bo Polacy reagują na re-
klamę bardziej niż społecz-

ność w krajach zachodnich. I stąd spożycie 
leków reklamowanych gwałtownie rośnie. 
Są firmy, które wykorzystują aktorów, zna-
ne postaci, pseudolekarzy do tego, żeby 
nakręcać koniunkturę. A wracając do Pani 
pytania czy my jako farmaceuci spełniamy 
funkcję doradczą – na pewno tak. Starsi pa-
cjenci zawsze pytają o to, czy można dany 
lek wziąć, czy nie zaszkodzi w połączeniu 
z innym. W moich aptekach farmaceuci są 
przygotowani do pracy. Uczę ich: pochyl 
się nad pacjentem, rozwiąż jego problemy. 
W  związku z  tym, nawet jak przychodzi 
młody człowiek i w pośpiechu chce kupić 
trzy środki przeciwbólowe, gdzie chemicz-
nie farmaceuta wie, że zawierają ten sam 
związek, np. ibuprofen, to odradzamy mu 

taki zakup, tłumacząc jak może sobie za-
szkodzić. Zatem nasza rola jest ważna, co 
nie oznacza, że jesteśmy w stanie zapobiec 
tym wszystkim zatruciom. Im więcej table-
tek przeciwbólowych będziemy używać, 
tym nasza odporność na ból się zmniejsza 
i potrzebujemy coraz większych dawek.

 Coraz częstsze są zatrucia 
wspomnianymi przez Panią lekami 
przeciwbólowymi, a  tylko trzynaście 
procent z nas czyta ulotkę informacyjną 
przed zażyciem leku, Czy można temu 
w jakiś sposób zapobiec?

Tak – edukując społeczeństwo. Musimy 
edukować, edukować i jeszcze raz eduko-
wać. A nie reklamować leki.

 Coraz więcej ludzi nadużywa 
lekarstw takich jak środki przeciwbólo-
we, uspokajające, czy pigułki nasenne. 
Lekomania może stać się problemem 
XXI wieku. Które choroby można na-
zwać cywilizacyjnymi?

Według ekspertów zmiana stylu ży-
cia społeczeństw może zmniejszyć nawet 
o  osiemdziesiąt procent liczbę śmiertel-
nych zawałów serca, szacowaną na kilka-
naście milionów rocznie. Nadciśnienie tęt-
nicze uznawane jest obecnie za jedno ze 
schorzeń cywilizacyjnych. W tej chwili cier-
pi na nie czterdzieści procent osób w Pol-
sce. Coraz częściej zauważamy też narasta-
jące problemy z  otyłością, spowolnioną 
przemianą materii, wynikającą z nieodpo-
wiedniego stylu życia, braku ruchu i złej 
diety.

Jako ostrzeżenie powiem, że najpo-
pularniejsi w Polsce producenci branży 
spożywczej nas trują. Przecież w ich pro-
duktach, przyprawach czy zupach, po-
wszechny jest glutaminian, czyli rakotwór-
cza substancja. Kraje takie jak Australia 
już dwadzieścia lat temu wycofały gluta-
minian z użycia. Oni właśnie wchodzą na 
te biedne rynki i na dodatek do swoich 
reklam wykorzystują dzieci, co jest obu-
rzające. Koncerny farmaceutyczne we-
dług mnie świadomie trują nasze społe-
czeństwo, robiąc na tym wielkie pieniądze. 
Obserwujemy ponadto wzrost chorób 
psychicznych. Przede wszystkim depresji 
i to u młodych ludzi. Chorobą cywilizacyj-
ną jest też cukrzyca. Są dwie główne przy-
czyny epidemii. Jedna to właśnie otyłość 
i brak ruchu, którym towarzyszy wzrost 
insulinoporności i  w  dalszej kolejności 
wyczerpywanie się komórek beta trzust-
ki, druga to fakt, że cukrzyca jest choro-
bą dziedziczną, zatem przybywa chorych 
lub ze skłonnościami do niej. Ludzie żyją 
dziś znacznie dłużej niż jeszcze pięćdzie-
siąt lat temu, więc i częściej chorują. Cu-
krzyca drugiego typu atakuje głównie 
ludzi dojrzałych i, według danych Świa-
towej Organizacji Zdrowia, choruje na nią 
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ponad 90% wszystkich cukrzyków. Wzra-
sta też znacząco liczba osób cierpiących 
na cukrzycę typu pierwszego, nie do koń-
ca znamy jej przyczyny. Niewątpliwie jed-
nak mają tutaj znaczenie czynniki gene-
tyczne i autoimmunologiczne. Epidemią 
XXI wieku stało się też palenie papiero-
sów, niosące ogromne skutki dla układu 
oddechowego i innych narządów. Kobie-
ty w ciąży, matki z maleńkimi dziećmi na 
spacerze palące papierosy – to powinno 
być naganne społecznie. My, jako obywa-
tele, powinniśmy reagować na to, co się 
wokół nas dzieje. Natomiast u nas jest ja-
kaś znieczulica, niewtrącanie się, omijanie 
tematów. Każdego roku wzrastają sezono-
we alergie, coraz więcej pacjentów skar-
ży się na nietolerancję fruktozy czy mleka. 
Dotyczy to szczególnie małych dzieci ze 
skazą białkową i ciągle wzrastającą aler-
gią pokarmową.

 Polscy pacjenci dopłacają do 
leków refundowanych niemal najwię-
cej w  Europie. To m.in. efekt reformy 
wprowadzonej na początku roku przez 
ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, 
a  przygotowanej przez jego poprzed-

niczkę Ewę Ko-
pacz.

Z moich wia-
domości wyni-
ka, że pacjenci 
dopłacają około 
60%. Jeżeli na-
zywa się to re-
formą, to jest to 
śmieszne. Ta re-
forma polega na 
tym, że pacjent 
coraz więcej do-
płaca do leku, 
a  uzyskuje się 
to prostą meto-
dą – obniża limit 
leku, do którego 
pacjent musi do-
płacić nadwyż-
kę. Ustala to Mi-
nister Zdrowia. 
Nie wiem kto to 
wymyślił, ale ja-
kiś geniusz od 
wprowadzenia 
ludzi w błąd. Jest 
to bardzo zawiłe, 
ale oświadczam, 

że minister obniża nam co dwa miesiące 
ceny leków urzędowych, które kupiliśmy 
po wyższej cenie i  muszą być sprzeda-
ne po niższej. Mojej osiemdziesięciokil-
kuletniej sąsiadce, która pyta: „Pani Elu, 
jak to jest, że coraz więcej płacę za leki? 
Już mnie po prostu na nie stać” tłumaczę, 
niech pani sobie wyobrazi, że ja kupiłam 

lek za osiem złotych, czy-
li dodając dwadzieścia 
procent marży i  powin-
nam go sprzedać za dzie-
sięć złotych. Ale minister 
każe ten lek sprzedawać 
dzisiaj za siedem złotych, 
więc ja straciłam już trzy 
złote. Ale ona wciąż pyta 
dlaczego płaci więcej. 
Dlatego odpowiadam, 
że limit na ten lek był na 
przykład sześć złotych, 
a  dzisiaj on jest cztery 
złote, czyli pani powyżej 
czterech złotych dopłaca. 
Kiedyś kiedy było sześć 
złotych bez limitu, była-
by złotówka dopłaty, dzi-
siaj po obniżeni do czte-
rech złotych przy cenie 
siedmiu złotych, nie tyl-
ko ja tracę trzy złote ale 
również ta pani. I  taką 
kombinacją alpejską 
ściągnięto z nas i pacjen-
tów dwa miliardy złotych w ciągu pół roku. 
Pieniądze wyciąga się z najbiedniejszych. 

 Państwo się na to godzicie?
Samorząd jest w tej chwili strasznie sła-

by, ponieważ jego atrybuty odebrano mu 
już wiele lat temu. Teraz jest organem opi-
niotwórczym, a nie wpływającym na decy-
zje komisji sejmowej. 

 Jaka jest obecnie pozycja pol-
skich aptek i  polskich leków w  kontek-
ście Pani walki o polskie apteki na ryn-
ku aptekarskim? 

Trzeba powiedzieć o aptekach nieza-
leżnych farmaceutów i  aptekach siecio-
wych, bo to też są czasem polskie apte-
ki. I tutaj jest problem – apteki niezależne, 
pojedyncze, nie dają rady, upadają z po-
wodu rosnących kosztów. Apteki nieza-
leżne są nastawione na profesjonalizm 
i  dobre ceny. Jednak jest to rynek pro-
ducenta, już bardzo popsuty, bo obniżki 
cen w sieciach dochodzą do kilkunastu, 
a  nawet kilkudziesięciu procent, – po-
jedynczy aptekarz nie jest w stanie uzy-
skać takich obniżek. Może Pani pamięta, 
że były takie hurtownie aptekarskie, któ-
re też zakładałam jako korporacje nieza-
leżnych aptek, zrzeszonych w jednej gru-
pie. Mieliśmy możliwość negocjowania 
cen, mieliśmy też dobre programy lojal-
nościowe. Dzisiaj od nowa mamy taką 
hurtownię aptekarską, która zrzesza stu 
dwudziestu aptekarzy. To już jest spo-
ro. Oznakowaliśmy je niebieskim logiem 

„Apteka Polskiego Aptekarza”. Przygoto-
waliśmy również program „Jesteś pod do-
brą opieką”, podkreślając profesjonalizm 
i zaangażowanie farmaceuty w zdrowie 

pacjenta. To znaczy: tu-
taj ci poradzą, mają dla 
Ciebie czas, i nie liczy się 
tylko zysk. My, będąc tą 
polską hurtownią apte-
karską, preferujemy pol-
ski lek, stąd podkreśla-
my polskość zarówno 
aptek jak i  producenta. 
To jest niezwykle trudny 
temat, ponieważ wszy-
scy są przeciwko nam. 
Znane są przypadki ła-
pówek, podkupywania 
osób, sprzedaży hurtow-
niom europejskim na-
szych rozwiązań, które 
otwierają już swoje ap-
teki, tworzą swoje sie-
ci. Globalizacja jest nie-
uchronna i według mnie, 
my walczymy o rynek tak 
jak Polscy producenci 
i jak małe polskie sklepi-
ki. Już ich prawie nie ma, 
my jeszcze jakoś się osta-

liśmy, ale na jak długo?
 To trzeba założyć konsorcjum.

Właśnie to zrobiliśmy, choć każda z na-
szych aptek jest niezależna, to nie jesteśmy 
dla siebie konkurencyjni. W Wielkopolsce 
jest nas już sześćdziesięciu ze znakiem 

„Apteka Polskiego Aptekarza”. Wspomaga-
my te punkty marketingowo, ekonomicz-
nie, ale również walcząc z producentem 
o dobre ceny.

 Jako jedna z  pierwszych 
w  Polsce otwierała Pani prywatną ap-
tekę. 

„Galenica” ma już w tej chwili dwadzie-
ścia trzy lata. 26 marca była rocznica. 

 Była Pani animatorem projek-
tu Apofarm.

Już nie ma Apofarmu, niestety. Wszyst-
ko jest przejęte i teraz zarabiają na nas inni, 
a  nie my – Polacy. Organizujemy się od 
nowa wraz z Organizacją Polskich Dystry-
butorów Farmaceutycznych. Jeszcze raz się 
zawzięłam. 

 Jaką ofertę poza farmaceuty-
kami proponuje Pani swoim klientom?

Kompleksowe porady dermokosme-
tyczne, badanie skóry połączone z odpo-
wiednim doborem dermokosmetyków 
dostosowanych do potrzeb skóry. To bar-
dzo cenione przez pacjentów usługi. Moż-
na powiedzieć, że staliśmy się ekspertami 
w  dziedzinie profilaktyki prozdrowotnej. 
Wiążę się to z wysoko wykwalifikowanym 
personelem i profesjonalną obsługą pacjen-
ta. Wszyscy mogą zbadać ciśnienie tętnicze 
krwi, a farmaceuta doradzi w profilaktyce.

fot.  Maciej Ograbek
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Z  Maciejem Kurpiszem, kierownikiem 
Zakładu Biologii Rozrodu i  Komórek 
Macierzystych  Instytutu Genetyki 
Człowieka PAN w  Poznaniu, rozmawia  
Merkuriusz

 Choroby cywilizacyjne co rusz 
przewijają się w różnych wydarzeniach 
na styku medycyny i  innych dziedzin. 
To ciągle niewyczerpany temat i wszyst-
ko co się w tym zakresie powie, jest nie-
zwykle ważne, gdyż mamy nadzieję, że 
przybliży go ogółowi, który często nie 
jest świadomy zagrożeń. W  związku 
z tym, czy można nazwać chorobą cywi-
lizacyjną niepłodność męską, nad którą 
Pan pracuje od wielu lat? 

Problem jest zjawiskiem daleko wy-
kraczającym poza granice naszego kraju, 
zjawiskiem globalnym, zatem sprowoko-
wanym przez nas samych, tak jak zmia-
ny cywilizacyjne. Przyczyną jest nie tylko 
stres, czy złe warunki życiowe, ale również 
środki antykoncepcyjne używane przez 
kobiety, przenikające do wody, z której nie 

są eliminowane. I tutaj nic się nie zmieni-
ło. Cyrkulacje atmosferyczne niosą ze sobą 
związki chemiczne, których większość za-
kłóca spermatogenezę. Komórki rozrodcze 
mężczyzny są najbardziej aktywnie dzielą-
cymi się, podobnie do komórek szpiko-
wych, i stanowią naszą rezerwę, są naszym 
największym potencjałem, ale równocze-
śnie są najbardziej podatne na uszkodze-
nia. I  ponieważ ani nie potrafimy zloka-
lizować szkodliwych czynników, ani ich 
ograniczyć, to one po prostu rozprzestrze-
niają się poprzez kontynenty. 

My narzekamy na niepłodność, ale cią-
gle istnieją ośrodki nadmiernie spopulo-
wane, na przykład w Azji, które z nawiąz-
ką pokrywają to, co dzieje się w Europie 
i w związku z tym cały czas powstaje nie-
bezpieczeństwo nadmiernego przyrostu 
ludności w stosunku do zasobów, którymi 
dysponujemy na naszej planecie. Jeśli zaś 
chodzi o  zjawisko demograficzne, oczy-
wiście ma ono charakter społeczny też 
z tego względu, że bezpośrednio decydu-
je o jakości życia w danym społeczeństwie. 

Problem w  tym, że nie wypracowaliśmy 
żadnych ekonomicznych gwarancji, żeby 
ludzie aktywni nie musieli dzielić się do-
brami z  ludźmi starszymi, socjalnie po-
szkodowanymi czy chorymi. W  związku 
z tym, jeśli procent aktywności w danym 
społeczeństwie na tym etapie cywilizacji, 
w którym jesteśmy, jest określony jako ni-
ski, a w tym procencie poruszamy się bę-
dąc w Polsce, to rzutuje to na naszą jakość 
życia i dalszych pokoleń, że nie wspomnę 
o problemie emerytów, który jest proble-
mem skrajnie niebezpiecznym. Nie moż-
na go też rozwiązać, gdyż w Polsce nie ma 
możliwości wytworzenia emerytury kapita-
łowej. Jeśli będziemy ciągle liczyć na to, że 
demografia przyniesie nam wzrost dodany, 
czyli ZUS, to oświadczam, w Polsce jest to 
już niemożliwe.

 Dlaczego?
Dlatego, ponieważ przyrost demogra-

ficzny jest ujemny, do tego jest intensyw-
na fala emigracji, niestety dotycząca ludzi 
młodych, więc nie będzie finansowego 
wsparcia w tak zwanym systemie aseku-
racyjnym. Jeśli zniszczy się filar kapitało-
wy, a dzieje się to w tej chwili, to będzie 
sytuacja bez wyjścia. Ciągle odwołujemy 
się do ludzkiego rozsądku, a  jednocze-
śnie wysyłamy za granicę najaktywniejszą 
część naszego społeczeństwa, która bę-
dzie świadczyła na rzecz zupełnie innych 
społeczeństw.

Sytuacja jest bardzo poważna i w tym 
zakresie mieści się również problem nie-
płodności, w  tym niepłodności męskiej, 
jako bardzo wrażliwego rodzaju niepłod-
ności. Rozród jest naturalnym probierzem 
stanu zdrowia społeczeństwa. Jeśli prze-
biega on dobrze, jeżeli jest prosta wymia-
na pokoleń, bez wysiłku, bez nakładu spo-
łecznego, to znaczy, że społeczeństwo ma 
adekwatny stan zdrowotności. Jednak nie 
ma to miejsca w naszym kraju.

 Co więc zrobić?
Odpowiedzią jest większa dbałość 

o zdrowie, czego ja niestety nie dostrze-
gam, ponieważ jesteśmy pozbawieni syste-
mów profilaktycznych, które kiedyś funk-
cjonowały i zostały wygaszone.

 Jakie na przykład?
Problem jodowania soli w podgórskich 

terenach, który został wygaszony całkowi-
cie niepotrzebnie, co objawiło się momen-
talnie przyrostem chorób tarczycy. W tej 
chwili jedynym fundamentem jest wymóg 
pracodawcy, żeby raz na pięć lat pojawić 
się u lekarza, który ma specjalizację leka-
rza pracy i przynieść wyniki dziesięciu para-
metrów laboratoryjnych. Na zasadzie tego 
ubogiego systemu sprawdzenia naszego 
zdrowia dostaje się zdolność do pracy na 
następne pięć lat. To jest całkowite niepo-
rozumienie. Wszystkie kraje unijne mają 
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pewne wartości, które sygnowane są przez 
epidemiologię własnych krajów, powyżej 
których należy robić badania profilaktycz-
ne, np. antynowotworowe – powyżej 50 
roku życia powinno się robić PSA. W syste-
mie, gdy lekarz pracy daje zdolność na pięć 
lat, po prostu wyklucza podstawową mo-
żliwość profilaktyki i prewencji. Rozumiem, 
że jesteśmy krajem na tyle ubogim, że na-
wet nie proponujemy ludziom systemu 
profilaktyczno-prewencyjnego. Być może 
mógłby być płatny przez nas samych, ale 
żebyśmy wiedzieli o  tym, że to i  to trze-
ba zrobić po 40. roku życia, a tamto po 50. 
i 60., to może część populacji by się na to 
zdecydowała, ale my, ogólnie rzecz ujmu-
jąc, żyjemy w głębokiej nieświadomości.

Toczy się też dyskusja na temat tech-
nicznych problemów medycyny, również 
w sensie wyleczalności niepłodności, o któ-
rej tu mówimy. Niestety, jak prawie wszyst-
ko inne na terenie naszego kraju i  ten 
problem został upolityczniony i  to nam 
przeszkadza w  podjęciu zdecydowanej 
walki z tą chorobą. Po wielu latach dyskusji 
być może zdecydujemy się na bardzo ogra-
niczony program z włączeniem technik in 
vitro, przy czym bez leku, sponsorowany 
przez rząd, konkretnie przez NFZ, czyli fak-
tycznie z naszych podatków, a jednak kie-
rowany tylko dla kilkunastu tysięcy par. To 
jest absolutne minimum, które można by 
społeczeństwu zaoferować, a tymczasem 
w  krajach skandynawskich rozradza się 
tymi technikami od 1–3% społeczeństwa, 
czyli bardzo dużo. Warto byłoby zweryfi-
kować system etyczny. Nie boję się tego 
powiedzieć, bo uwrażliwiano nas na fakt, 
że nie możemy, czy nie powinniśmy z ko-
mórkami rozrodczymi postępować w taki 
czy inny sposób, że nie możemy naprawiać 
ich genetycznie ani modyfikować. To ude-
rza w nas samych. My po prostu musimy 
to zrobić. To nie jest kwestia etyczna, to 
jest kwestia przeżycia gatunku. W związku 
z tym musi nastąpić pewna modyfikacja 
tychże wartości. Oczywiście, jeśli ktoś bę-
dzie uparcie temu przeszkadzał, to nigdy 
nie dojdziemy do równowagi psychicz-
nej i będziemy zawsze z bojaźnią trakto-
wać tego rodzaju środki medyczne, a my 
ich już z bojaźnią traktować nie możemy, 
ponieważ choroba ma zakres ogólnospo-
łeczny. O konsekwencjach tego powiedzie-
liśmy już sobie wcześniej, a nie są to tylko 
konsekwencje zdrowotne ani prywatnego 
szczęścia. Program powinien zostać wyjęty 
z rąk polityków. No i niestety mamy jeszcze 
do tego instytucje kościelne, które trady-
cyjnie pojmują prawo naturalne dotyczą-
ce powstawania życia i to nam tej debaty 
nie ułatwia. Dodam, że w naszych szkołach 
kompletnie nie funkcjonuje wychowanie 
seksualne.

 Alarmuje Pan, że nasienie 
Polaków ledwo mieści się w  normach 
wskazanych przez Światową Organiza-
cję Zdrowia. Jak wspomnieliśmy wcze-
śniej, co piąta para jest bezpłodna. Czy 
istnieje jakiś program, który rzeczywi-
ście pozwala badać i  leczyć się mężczy-
znom?

Za mojego życia naukowego powoła-
no zaledwie jeden program epidemiolo-
giczny, dotyczący stanu zdrowotności na-
rządu rozrodczego, zarówno u kobiety jak 
i mężczyzny, który pomógłby nam uchwy-
cić stan faktyczny i ewentualnie, o czym się 
boję powiedzieć, zidentyfikować ich przy-
czyny. Do identyfikacji przyczyn w ogóle 
nie doszło. Faktycznie nie wiemy bardzo 

wielu rzeczy, np. dlaczego kobiety w Wiel-
kopolsce mają większą zapadalność na 
nowotwory sutka niż w innych regionach, 
a przecież chcielibyśmy się dowiedzieć dla-
czego, bo wtedy dopiero moglibyśmy coś 
radykalnie zaradzić.

 Na przykład zaproponować 
wcześniejszą profilaktykę.

Wcześniejszą profilaktykę, na którą nie 
ma pieniędzy. Mam na myśli raczej  wyga-
szenie pewnego rodzaju przemysłu, który 
tutaj truje i to być może byłoby tańsze niż 
wkładanie miliardów złotych na badania 
ultrasonograficzne czy inne, które forsu-
ją w Polsce tak zwane programy rządowe 
walki z rakiem. Dodam, że te programy są 
okazjonalne. Nam nie chodzi o programy, 
nam chodzi o stałą profilaktykę epidemio-
logiczną na terenie kraju. Program ma to do 
siebie, że zaczyna się i kończy, a potem jest 
znowu dziura i potem znowu wchodzi ja-
kiś program, który znowu zaczyna się i koń-
czy. Nie o to chodzi. Powinno być bieżące 
monitorowanie epidemiologii płodności, 
jak i wszystkich innych chorób o charakte-
rze cywilizacyjno-społecznym, w tym no-
wotworowych, chorób naczyniowo-serco-
wych itd. To wszystko wymaga starannego 
monitorowania. Powtarzam, za mojego ży-
cia odbył się jeden program trzyletni doty-
czący epidemiologii niepłodności z bardzo 

małymi nakładami, a ponieważ mieścimy się 
w normach Światowej Organizacji Zdrowia, 
więc żadnego alarmu nikt nie podniósł.

 Czy populacja Polaków może 
więc wygasnąć, jeżeli dalej będzie taka 
indolencja wokół bezpłodności?

Faktycznie może się to zdarzyć. Był 
taki pomysł, który zakładał repopulację 
poprzez kontrolowany napływ emigran-
tów pozostających z nami w bliskości kul-
turowej, mówimy tu o Białorusinach, Ukra-
ińcach, Rosjanach. Z pewnością chętnie by 
się tutaj osiedlili. Ten program również nie 
ruszył z miejsca. 

 A  proszę powiedzieć, jak się 
leczy męską niepłodność?

Uświadomienie sobie własnych ogra-
niczeń to pierwszy krok. Najważniejszym 
etapem jest utrzymanie spermatogenezy. 
Podawanie hormonów zwiększa siłę kom-
pleksów transkrypcyjnych dla tych dzie-
lących się komórek. Ono nie może trwać 
w nieskończoność, nie można żyć na du-
żym gazie i  nie można mobilizować za 
dużo komórek macierzystych, bo one ule-
gną wyczerpaniu. W związku z tym, jeżeli 
dochodzimy do stadium profilaktycznego, 
najlepszym etapem będzie po prostu się 
zabezpieczyć i zachowywać swoją sperma-
togenezę. Obok tego będzie trwała długo-
trwała terapia, która będzie zawierała anty-
oksydanty, kofaktory, czynniki witaminowe, 
żeby tę spermatogenezę utrzymać na wła-
ściwym poziomie. Ewentualnie suplemen-
towanie tam, gdzie brakuje odpowiednich 
hormonów. 

To oczywiście też wpływa na jakość 
życia, bo wiemy, że hormony to nie są tyl-
ko tak zwane hormony płciowe, bowiem 
my mężczyźni zależymy od testosteronu, 
a kobiety od estrogenu i to one powodu-
ją pełnię jakości życia. W związku z tym 
na pewnym etapie życia nie badamy tyl-
ko OB, morfologii i  elektrolitów, ale ba-
damy te czynniki, które zapewniają nam 
jakość życia i  zastanawiamy się nad po-
wolnym wprowadzaniem ich suplemen-
tacji tak, żeby jakoś życia była maksymal-
nie dobra i przedłużała naszą aktywność, 
zarówno fizyczną jak i umysłową. Okazu-
je się bowiem, że hormony nie tylko dają 
u  mężczyzny dobre napięcie mięśnio-
we, one również uczestniczą w jego rea-
kcjach kognitywnych. W związku z tym, je-
śli poziom hormonów jest prawidłowy, to 
wówczas i czynności umysłowe są prawi-
dłowe. To jest sprzężenie, o którym warto 
wiedzieć. Jeśli chce się mieć wydajnego 
pracownika, a  wkraczamy w  okres, kie-
dy ludzie będą pracowali do 70. roku ży-
cia i dłużej, to musimy stworzyć warunki, 
żeby był on efektywny, a nie tylko siedział 
w miejscu pracy.  

Prof. dr Maciej Kurpisz – doktor hono-
ris causa Lwowskiego Uniwersytetu 
Medycznego, laureat wielu polskich 
i międzynarodowych nagród i wyróż-
nień za prowadzone prace badawcze, 
m.in. Wielkopolskiej Nagrody im. Ry-
szarda Kapuścińskiego za rok 2011, 
tytułu „Człowieka Roku 2010” przy-
znanego przez American Biographi-
cal Institute, autor lub współautor po-
nad 330 publikacji naukowych, w tym 
6 książek i 5 specjalnych monografii.
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Dokładnie rok temu na łamach 
magazynu „Merkuriusz” ukazał się ar-
tykuł zatytułowany „Bałtycki Krajobraz 

– projekt innowacyjny”. Miał on na celu 
przybliżenie czytelnikom istotę  reali-
zowanego na terenie Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 
międzynarodowego projektu, współfi-
nansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w Ramach 
Regionu Morza Bałtyckiego na lata 
2007–2013.

Projekt „Bałtycki Krajobraz – inno-
wacyjne podejście do zrównoważo-
nych krajobrazów” jest już na półmetku. 

Z  początkiem 
2012 roku 15 part-
nerów z  7 państw 

– Białorusi, Esto-
nii, Finlandii, Łotwy, 
Polski, Rosji i Szwe-
cji – rozpoczęło szereg działań pod szyl-
dem innowacyjnego podejścia do za-
rządzania krajobrazem w  wybranych 
regionach. Projekt ma na celu nie tylko 
rozwinięcie współpracy międzynaro-
dowej, zebranie najlepszych krajowych 
i zagranicznych praktyk w zakresie roz-
woju turystyki, promocji obszarów Natu-
ra 2000 oraz rozwiązywania problemów 

gospodarki wodnej w środowisku, ale także, 
a może przede wszystkim, stworzenia na po-
ziomie regionu sieci partnerstwa.

 Rok 2012 dla Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Poznaniu (RDLP) oraz 
zaangażowanych nadleśnictw: Karczma 
Borowa, Oborniki oraz Taczanów był ro-
kiem pełnym nowych wyzwań. Co takiego 
udało się nam osiągnąć?

Karty z kalendarza
Rok 2012 

Styczeń

Dokonaliśmy identyfikacji interesariuszy oraz określiliśmy 
główne, a także sporne kwestie w poszczególnych pakietach 
zadaniowych: obszary Natury 2000, zagospodarowanie tury-
styczne na terenach leśnych oraz zarządzanie gospodarką wod-
ną w zlewni, wynikających z potrzeb wielu grup użytkujących 
lasy. Wśród nich, prócz leśników, znalazły się instytucje pań-
stwowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grono na-
ukowców oraz zwykli obywatele. W każdym z trzech biorących 
udział nadleśnictw powołano zespoły robocze, składające się 
z przedstawicieli wyżej wymienionych grup.

Luty

Wzięliśmy udział w „Pierwszej Corocznej Konferencji Projek-
tu Bałtycki Krajobraz” zorganizowanej w Kristianstad w Szwecji. 
Poznaliśmy pozostałych partnerów, poziom ich zaangażowania, 
pomysły i rozwiązywania zaistniałych konfliktów w krajobrazie. 
Jak się okazało, nasi sąsiedzi mają bardzo podobne do nas pro-
blemy, ale z zainteresowaniem przyglądaliśmy się również pro-
blematyce charakterystycznej wyłącznie dla nich.

Marzec

Dokonaliśmy aktualizacji i adaptacji regionalnego programu 
do warunków kontraktu między Partnerem Wiodącym a Partne-
rami Projektu.

Podejmowaliśmy rozmowy i negocjacje z przedstawicielami 
zainteresowanych stron w celu wypracowania wspólnego sposo-
bu rozwiązania problemów, wynikających z oczekiwań co do spo-
sobu i możliwości realizacji poszczególnych działań w obrębie te-
renów leśnych.

Przedstawiliśmy założenia projektu Bałtycki Krajobraz oraz pla-
ny działań w zakresie udostępniania lasów w celach turystycznych 
w powiecie leszczyńskim, między innymi na XVI Zjeździe Przedsta-
wicieli Członków Organizacji Turystycznej Leszno-Region. 

Kwiecień

Przeprowadziliśmy szkolenia dla służby leśnej „Ochrona przy-
rody w obszarach sieci Natura 2000”, w trakcie którego omówio-
ne zostały zmiany w Instrukcji Ochrony Lasu i Zasad Hodowli Lasu 
z punktu widzenia sieci Natura 2000. 

Dokonaliśmy wstępnych prac dotyczących przeprowadzenia 
ekspertyz wpływu obiektów małej retencji na środowisko.

Czerwiec

Zorganizowaliśmy warsztaty na terenie nadleśnictwa Jarocin 
i Oborniki pt. „Problemy we wdrażaniu i zarządzaniu siecią Natu-
ra 2000”. Przedstawiciele zaproszonych stron (urzędy gminy, sta-
rostwa, naukowcy, organizacje pozarządowe, lokalne organizacje 
społeczne) zapoznali się z problematyką ochrony starorzeczy i za-
chowania naturalnego charakteru lasów łęgowych oraz proble-
matyką ochrony rzeki Wełny i konfliktu interesów różnych grup 
społecznych w Nadleśnictwie Oborniki. Warsztaty miały przybliżyć 
złożone problemy działań ochronnych w cennych obszarach oraz 
służyć budowaniu partnerstwa.

Odbyliśmy podróż do Lasu Modelowego Vilhelmina w Szwecji, 
gdzie mogliśmy poszerzać swoją wiedzę na temat systemu funk-
cjonowania Lasów Modelowych oraz zbierać cenne doświadczenie.

Podczas kolejnej edycji festynu „Lasom Przyjazny”, odbywają-
cym się tym razem w Turku, promowaliśmy założenia projektu oraz 
przedstawialiśmy nasze plany na przyszłość.

Lipiec-Sierpień

Zdobywaliśmy nowych członków i zacieśnialiśmy wypracowa-
ne już wcześniej partnerstwo. Prowadziliśmy intensywną kampa-
nię medialną w celu promocji projektu.

Joanna Procyk

Projekt Bałtycki Krajobraz 
na półmetku
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Wrzesień

Zorganizowaliśmy wyjazd połączony ze szkoleniem dla specjali-
stów służby leśnej na terenie RDLP w Olsztynie, gdzie przedstawio-
no nam i omówiono problematykę retencji wody na przykładzie 
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”. Z nadleśnictw Strzało-
wo i Spychowo, pionierów w dziedzinie małej retencji i regeneracji 
mokradeł, możemy czerpać inspiracje do własnych działań.

Zespół roboczy z Nadleśnictwa Karczma Borowa opracował 
ankietę „Oczekiwania społeczne dotyczące turystycznego za-
gospodarowania lasu”. Przeprowadzono ją wśród mieszkańców 
powiatu leszczyńskiego, a wyniki posłużą do dalszych działań, 
zmierzających do określenia stopnia udostępniania lasów przez 
leśników w celach turystycznych i rekreacyjnych.

Październik

Podczas III Konferencji Puszcza Notecka „Człowiek – Las – 
Drewno” przedstawiono referat „Próba wykorzystania formuły 
Lasu Modelowego do rozwiązywania konfliktów na terenie Pusz-
czy Noteckiej”.

Będąc na wyjeździe studyjnym w Lesie Modelowym Ilomatsi 
w Finlandii, wzięliśmy udział w konferencji „Pearls of the Conifero-
us Forest”, w trakcie której przedstawiciele państw z całego świata 
wysłuchali referatu „Zrównoważona gospodarka leśna w rozdrob-
nionym krajobrazie Wielkopolski”.

Listopad

Wzięliśmy udział w „Drugiej Corocznej Konferencji Projektu 
Bałtycki Krajobraz”, zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Olsztynie, kolejnego polskiego partnera 
projektu. W Mikołajkach omówiono raporty z postępu prac po-
szczególnych pakietów zadaniowych dla wszystkich partnerów 
oraz przedstawiono wyzwania, problemy i sposoby raportowa-
nia na dwóch poziomach – lokalnym i ogólnym.

Rok 2013
Luty

Zorganizowaliśmy spotkanie zespołu roboczego w Nadleśni- 
ctwie Karczma Borowa w celu opracowania wytycznych do prze-
prowadzenia inwentaryzacji elementów przyrodniczych i tury-
stycznych, mających posłużyć do stworzenia ”Interaktywnego 
Portalu Mapowego”.

Poznaliśmy wyniki ankiety „Oczekiwania społeczne dotyczące 
turystycznego zagospodarowania lasu” przeprowadzonej wśród 
1305 respondentów.

Marzec

W nadleśnictwie Karczma Borowa uczestniczyliśmy w war- 
sztatach „Wspólne określenie głównych problemów krajobra-
zowych na przykładzie oczekiwań społecznych dotyczących 
udostępniania lasu”, które poprowadził główny koordynator 
projektu. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi określiliśmy pro-
blemy oraz sposoby ich rozwiązania, podaliśmy przykładowe 
zadania i działania.

Zorganizowaliśmy spotkanie robocze z partnerami pod nazwą 
„Plan/Strategia gospodarowania zasobami wodnymi w obszarze 
Natura 2000 Dolina Wełny oraz zlewni rzeki Wełny”. Było ono oka-
zją do poznania oczekiwań poszczególnych grup społecznych i or-
ganizacji. Na tym bowiem polega neutralna platforma pod szyl-
dem lasu modelowego: najpierw rozmawiaj o problemach, poznaj 
oczekiwania, a potem działaj – unikniesz dzięki temu niepotrze- 
bnych sporów.

Zatem czas ten obfitował w zdobywanie wiedzy i doświad-
czenia, a tych kilkanaście miesięcy wspólnej pracy ugruntowa-
ło i utwierdziło nas w słuszności kierunków i sposobów realizacji 
prac prowadzonych przez RDLP w Poznaniu oraz zaangażowanych 
w nie nadleśnictw. Teraz wypracowane lokalnie rozwiązania zosta-
ną wykorzystane i wdrożone na szerszą skalę. 

Wyjazd szkoleniowy, problemy 
retencji wody w RDLP w Olsztynie, 
fot. Adam Całka
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Z  Markiem Goliszewskim, prezesem Bu-
siness Centre Club, rozmawia Merkuriusz

 Pół żartem pół serio wieszczy 
Pan, że 2013 rok będzie rekordowo do-
bry dla Polski. Proszę się podzielić tą ra-
dosną wizją. 

To nawiązanie do mojego przemówie-
nia podczas gali Business Centre Club. Mó-
wiłem wtedy, że rząd odrzuci interwencjo-
nizm państwowy Keynesa i  monetaryzm 
Friedmana i  przyjmie wreszcie plan sta-
bilizująco-ratunkowy profesora Gomuł-
ki sprzed dwóch lat. Wzrost gospodarczy, 
wbrew pesymistycznym prognozom, osią-
gnie aż 6%, a planowany przez Ministerstwo 
Finansów na ponad 3% deficyt budżetowy 
skurczy się do 2%. Obserwując te zaskaku-
jące wyniki, Komisja Europejska złagodzi dla 
Polski kryteria monetarne i fiskalne trakta-
tu z Maastricht i za dwa lata przyjmiemy 
euro. Obniżą się zatem koszty przedsiębior-
ców i państwa, odzyskamy miliardy z róż-
nicy kursów walutowych, gwarantując so-
bie jednocześnie bezpieczeństwo militarne 
kraju. Polska innowacyjność, dziś dziesięć 
razy mniejsza od niemieckiej, będzie pięć 
razy większa niż naszego zachodniego są-
siada. Szkoły przestaną uczyć budowy pan-
tofelka i zaczną wpajać młodzieży filozofię 
nauczania jak w kraju o największej liczbie 
laureatów Nagrody Nobla – Izraelu, gdzie 
uczy się tzw. myślenia alternatywnego – 
jak sobie radzić w życiu. Związki zawodowe 
umieszczą na swoich sztandarach motto le-
wicowego noblisty Paula Krugmana: „Zła 
praca i niższe zarobki są lepsze od bezro-
bocia” i tzw. umowy śmieciowe zaczną na-

zywać umowami ratunkowymi. Bezrobocie 
zmniejszy się z obecnych 13 do 3%, a do 
Polski wróci 2 mln młodych emigrantów-fa-
chowców. Spełni się obietnica cudu gospo-
darczego Platformy Obywatelskiej. Odwró-
cą się proporcje 60 do 40% – 60% będzie 
szło na płace pracowników, a 40% jako da-
nina dla państwa. Ale relacjonowałem nie-
stety swój sen…(śmiech).

 Brzmiało rzeczywiście bajko-
wo, ale jeśli tak nie będzie, to jak?

Wciąż powraca słowo kryzys, czy jest, 
czy go nie ma. Politycy, niektórzy eksperci, 
naukowcy mówią, że rok 2013 to katastrofa. 
Może się poprawi w 2014. Natomiast kiedy 
jeżdżę po lożach, a BCC ma ich 24, i pytam 

przedsiębiorców czy zwalniają ludzi, czy 
będą obniżać pensje, redukować zatrud-
nienie, to odpowiadają, że nie. Wydaje mi 
się, że strach ma wielkie oczy i ten rok nie 
będzie tak katastrofalny, jak zapowiada to 
opozycja polityczna. Rzeczywiście trzeba 
odnotować, że są problemy, jest spowol-
nienie i to widać wszędzie. Rosnące bezro-
bocie i brak inwestycji prywatnych jest fak-
tem . Mimo, że produkcja ostatnio drgnęła, 
to chcąc zdefiniować przeszkody, które dzi-
siaj hamują inwestycje, to w pierwszej ko-
lejności wskazałbym kryzysową atmosferę 
i brak dialogu społecznego, zwłaszcza rzą-
du z przedsiębiorcami  Tymczasem z para-
metrów ekonomiczno-finansowych widać, 

że koszty pracy są duże. Płaca pracowni-
ka w ogólnym koszcie zatrudnienia to jest 
dla pracodawcy 40%, z czego 60% to na-
rzuty, które trzeba płacić – podatki, ZUS, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych, składka zdrowotna, rentowa, 
Fundusz Pracy i  jeszcze kilka innych. No 
to jak zatrudniać przy takich proporcjach? 
Przedsiębiorcy skupieni w loży BCC wskazu-
ją to jako jedną z przeszkód rozwoju, jako 
coś, co hamuje gospodarkę. 

Jeśli chodzi o podatki, minister Rostow-
ski obiecał obniżkę VAT-u w kwietniu ubie-
głego roku, a tutaj kasa jest trochę bardziej 
pusta niż była, bo zakładano 4% wzrost 
gospodarczy, a  jak będzie 1% to będzie 
naprawdę nieźle. Jest dosyć duży deficyt 
finansów publicznych. Dług publiczny się-
gnął około 840 mld złotych no i minister 
Rostowski pewnie po to wstąpił na urząd 
wicepremiera, żeby wymyślić jakieś nowe 
możliwości pozyskiwania pieniędzy. Przed-
siębiorców gnębią zatory płatnicze. Mamy 
w klubie dużo sygnałów, że są kontrahen-
ci winni pieniądze. Spędza to sen z oczu 
przedsiębiorcom. Do tego jest przerośnię-
ta biurokracja oparta na dziurawym prawie. 
Sejm ubiegłej kadencji uchwalił osiemset 
ustaw. Jeśli doliczyć prawo powielaczowe, 
rozporządzenia, zarządzenia, wykładnie, 
i fakt, że tego nikt nie kontroluje, nikt nie 
przestrzega, to jest to po prostu bzdura. Je-
dyną możliwość, jaką się przez to stwarza, 
to urzędnikom do interpretowania prawa 
na swoją korzyść. Podam przykład zezwo-
lenia na budowę magazynu – nie wiem jak 
to wygląda tutaj w Poznaniu, bo słynie on 
z  przedsiębiorczości, oszczędności i  sen-
sownego wydawania pieniędzy, ale w War-
szawie czeka się aż trzysta dni. Jesteśmy 
w  kontakcie z  ministrami Piechocińskim, 
Budzanowskim, Kamyszem i  miejmy na-
dzieję, że przyniesie to efekty, bo to ostat-
ni dzwonek, żeby poprawić prawo i ograni-
czyć biurokrację. To są takie mankamenty, 
które są dla przeciętnego człowieka niewi-
doczne, ale przedsiębiorców zniechęcają do 
inwestowania. 

Odnośnie do związków zawodowych, 
to tutaj też są pewne niedociągnięcia, bo 
te, które zasiadają w komisji trójstronnej, 
myślą tylko o swojej pozycji. Kiedy zapro-
ponowaliśmy im podpisanie paktu anty-
kryzysowego i powrót do tego, aby prze-
stali tylko optować za umowami na etat, 
ale żeby uwzględnili możliwości związane 
z redukcją bezrobocia w kontekście umów 
na czas określony, to nie byli gotowi do wy-
pracowania porozumienia. 

Kolejna sprawa – obsługa długu pu-
blicznego w Polsce kosztuje więcej niż CIT 
prywatnych przedsiębiorstw, który spływa 
do Skarbu Państwa. Natomiast trzeba ja-
sno powiedzieć, że kredyt jest podstawo-
wym narzędziem ekonomicznym, finanso-
wym w dzisiejszej nowoczesnej gospodarce. 
I to, że firmy się zadłużają, to nie jest dziś nic 
dziwnego, na tym oparta jest gospodarka 

Dobre        
prognozy?
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światowa. Problem tylko polega na wyso-
kości tego zadłużenia i na późniejszej ko-
nieczności spłaty. Kłopot pojawia się, jeśli 
przekracza to pewne proporcje. My w na-
szym państwie przekroczyliśmy te propor-
cje. Na przykład posunięcie z OFE to też jest 
zadłużenie państwa, które będzie nas kosz-
towało o 200 mld więcej, ponieważ nie ma 
4% wzrostu gospodarczego, który panu Ro-
stowskiemu przyniósłby pieniądze na spła-
tę tego zadłużenia, jest tylko 1%, więc wy-
liczyliśmy, że właśnie tyle będzie w  roku 
2020. Samorządy mają pułapy zadłuże-
nia i  jeśli je przekraczają, to mamy wspól-
ny problem – skąd wziąć te pieniądze. I jest 
jedna odpowiedź – inwestować! Głównie 
chodzi o inwestycje prywatne, otworzenie 
ludziom możliwości kreowania i realizowa-
nia nowych pomysłów. Ale dziś nie ma do 
tego odpowiednich warunków. Podejrze-
wam, że w Poznaniu są najlepsze w Polsce, 
bo ma swoją specyfikę, inne korzenie. Nato-
miast w skali całego kraju jest to naprawdę 
poważny problem, stąd BCC krzyczy, moni-
toruje, współpracuje z ministrem Gowinem, 
którego polityka nie zyskuje poparcia na-
wet w samej Platformie Obywatelskiej. Bar-
dzo liczymy na ministra Piechocińskiego, 
który zadeklarował, że będzie otwarty na 
wszystkie nasze postulaty i że między inny-
mi otworzy pole do inwestycji, zarówno re-
gionalnych jak i centralnych.

Nasza gospodarka doszła do tej przy-
słowiowej ściany, przedsiębiorcy nie mają 
już obszarów, których koszty można w pro-
sty sposób obniżyć. Impulsem powinny być 
działania rządu, które muszą rozpocząć się 
od reformy administracji. Miejsca pracy, któ-
re przynoszą PKB, to są miejsca u przedsię-
biorców, na dole, czyli u soli tej ziemi. Im 
trzeba ulżyć. Nie dopatrzyłem się w żadnej 
z wypowiedzi polityków propozycji jak roz-
ruszać gospodarkę. Oni mają pomysł jak 
przetrwać. Minister Boni opracował doku-
ment „Polska 2030”. Warto do niego sięgnąć 
i móc powiedzieć, że rząd i poszczególni 
ministrowie wiedzą, co mają robić, ale tego 
nie robią ze względów politycznych. Dzisiaj 
dopłacamy do Kas Rolniczych Ubezpieczeń 
16 mld złotych, do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych 30–40 mld i jeżeli się tego pro-
blemu nie porusza w obawie, że rozpadnie 
się koalicja rządowa, jeżeli mamy system 
emerytur tzw. mundurowych, do którego 
też dopłacamy, to się okazuje, że deficyt 
tego systemu stanowi 20 mld rocznie. Tym-
czasem nie można o tym nawet wspomnieć, 
bo górnicy mogą przyjechać autokarami 
i rzucać w policjantów oponami i płonący-
mi żagwiami.

 Jaką prognozę na najbliż-
szy rok przedstawił na spotkaniu Rady 
Głównej BCC Państwa główny ekonomi-
sta, profesor Stanisław Gomułka?

Profesor Gomułka zwraca uwagę na 
korzystne dla Polski rozwiązania budże-
towe UE na lata 2014–2020. W  zeszłym 
roku nie spadły wydatki inwestycyjne, ale 

pogorszyło się nastawienie konsumentów 
i tylko eksport netto sprawia, że PKB rośnie. 
Według prognoz profesora Gomułki w naj-
bliższych dwóch kwartałach  możemy się 
spodziewać dalszego spadku konsump-
cji, bo spada zatrudnienie oraz spadku na-
kładów inwestycyjnych zarówno publicz-
nych jak i prywatnych, Natomiast eksport 
netto powinien jeszcze rosnąć. Szacuje on 
wzrost PKB w I półroczu na poziomie 0–1%, 
z  lekkim odbiciem w  II półroczu. Progno-
zuje również wzrost bezrobocia o 2 punk-
ty procentowe. Po raz pierwszy mamy rów-
nież do czynienia ze spadkiem depozytów 
przedsiębiorstw (spadek marży zysków) i ta 
sytuacja będzie się raczej pogłębiać w naj-
bliższych kwartałach. Ciągle jednak może-
my mówić o wzroście potencjału produkcyj-
nego. Prawdopodobnie w tym roku spadną 
stopy procentowe, ale jednocześnie banki 
komercyjne zacieśniają politykę monetar-
ną, zacieśnia się też polityka fiskalna. Pro-
fesor Gomułka mówił również o perspekty-
wach gospodarki światowej, podkreślając, 
że rośnie ona o około 3 punkty procentowe, 
choć w krajach Europy Centralnej i w Rosji 
nie dzieje się najlepiej.

 Na tym spotkaniu został przed-
stawiony projekt „Samorządowa Polska”, 
który dotyka newralgicznych potrzeb 
małego i średniego biznesu. Projekt prze-
widuje powstanie samorządowej instytu-
cji finansowej w  każdej gminie. Wydaje 
się, że to bardzo potrzebny projekt. W tej 
chwili jest w  fazie pilotażowej, jakie są 
jego szanse?

Mechanizm wspierania sektora MŚP, wy-
korzystujący atrakcyjny dla przedsiębiorców 
system pożyczkowo-rabatowy, zostanie 
uruchomiony, zgodnie z koncepcją wypra-
cowaną przez Unię Gospodarczą Samorzą-
dowych Funduszy Pożyczkowych, w oparciu 
o potencjał gmin, zasilany organizacyjnie 
i technologicznie przez banki. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu docelowo w większości polskich 
gmin powstanie nowy typ samorządowej in-
stytucji finansowej – lokalny samorządowy 
fundusz pożyczkowy (LSFP), a władze gmi-
ny zyskają efektywne narzędzie wspoma-
gania przedsiębiorców oraz kierowania ich 
uwagi, bez naruszania zasad konkurencyj-
ności, na socjalne i konsumenckie potrze-
by rynku lokalnego. Ma to być także droga 
do powiększenia wartości majątku gminne-
go, co ma duże znaczenie w polityce władz 
gminy, nie tylko finansowej. Ponadto sa-
morząd terytorialny uzyskuje możliwość 
zwiększenia dochodów gminy, obniżenia 
kosztów socjalnych, nawiązania współpra-
cy z  samorządem gospodarczym i  przed-
siębiorcami, a także zwiększenia puli środ-
ków unijnych, które zostaną wykorzystane 
na cele lokalnej społeczności. W tej chwili 
ruszył już program pilotażowy w czterech 
województwach. Członkowie Rady Głów-
nej mają już pierwsze obserwacje i wskazu-
ją ewentualne zagrożenia dotyczące Progra-
mu. Może być on traktowany jako instytucja 

parabankowa, a jego konstrukcja prowadzić 
do nadmiernej biurokracji, czy nawet ko-
rupcji, jak stwierdził prof. Stanisław Gomuł-
ka. Uważam jednak, że sama idea „Samorzą-
dowej Polski” jest szlachetna i jeśli pozwoli 
lepiej dystrybuować środki unijne, należy 
spróbować ją wdrożyć. Udzieliliśmy popar-
cia tej inicjatywie do czasu zakończenia jej 
okresu pilotażowego.

 Opublikowaliśmy alarmują-
cą rozmowę z profesor Aurelią Nowicką 
z Wydziału Prawa i Administracji UAM na 
temat planowanego przez rząd podpisa-
nia unijnego projektu o  patentach. Cie-
szymy się i gratulujemy, że rząd przyjął 
Państwa argumenty w tej sprawie, gdyż 
młodzi Polacy, studenci byliby pozba-
wieni nowoczesnej myśli technicznej. 
Czy już wiadomo jaki będzie finał? Czy 
będziecie Państwo nadzorować sprawę 
do końca? 

Po tym jak rząd, zgodnie z  naszymi 
postulatami, wstrzymał podpisanie przez 
Polskę porozumienia w sprawie jednolitej 
ochrony patentowej w Europie – dodam, że 
BCC był pierwszą organizacją, która podjęła 
ten temat – z dużym zadowoleniem odno-
towujemy komunikat Rady Ministrów, któ-
ra przyjęła m.in. „uchwałę w sprawie przy-
jęcia Długookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesno-
ści, przedłożoną przez ministra administra-
cji i cyfryzacji – w obszarze Polska Cyfrowa”. 
W  zdecydowanej większości stanowisko 
oraz priorytety Rady Ministrów pokrywają 
się z priorytetami Gospodarczego Gabinetu 
Cieni BCC oraz wcześniej prezentowanymi 
przez Komisję BCC ds. Informatyki, Teleko-
munikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 
priorytetami dla rządu. Od początku kryty-
kowaliśmy system jednolitej ochrony pa-
tentowej, jako niebezpieczny dla polskich 
przedsiębiorców i  gospodarki. Wskazane 
przez nas główne zagrożenia to m.in. na-
głe zwiększenie liczby patentów obowiązu-
jących w Polsce, a także fakt, że jeśli polski 
przedsiębiorca zostanie oskarżony o naru-
szenie patentu, będzie musiał odpowiadać 
przed sądem zlokalizowanym poza Polską 
w języku obcym i w oparciu o obcojęzyczny 
materiał dowodowy

Jeżeli Polska ma wykorzystać swój po-
tencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje 
gospodarka oparta na wiedzy, niezbęd-
ne jest proaktywne stanowisko politycz-
ne, wspierające długoterminowo politykę 
w  zakresie budowy społeczeństwa infor-
macyjnego oraz sprawna koordynacja 
tego procesu. W przeciwnym razie w dal-
szym ciągu będziemy pozycjonowani na 
szarym Europy, a dzieląca nas w tym zakre-
sie przepaść do czołówki będzie się stale 
powiększać. Będziemy wspierać i monito-
rować prace rządu oraz Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji w zakresie realizacji 
założonych celów i przyjętych przez Radę 
Ministrów priorytetów. 

fot. BCC
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Jestem przede 
wszystkim Polakiem. 

Moja świadomość, 
charakter, osobowość 
wyłaniały się w Polsce.

Jan Karski w czasie II wojny świato-
wej, jako kurier Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Rządu RP na Uchodźstwie, 
przewoził na Zachód tajne informa-
cje o życiu w okupowanej Polsce. Jako 
jeden z  pierwszych informował świat 
o niemieckiej polityce eksterminacyjnej 
wobec Żydów. Nazwisko, pod którym 
przeszedł do historii, było jednym z wie-
lu pseudonimów, jakich używał, by ukryć 
swoją tożsamość. Naprawdę nazywał się 
Jan Kozielewski. Pod przybranym nazwi-
skiem Jan Karski – emisariusz polskiego 
rządu i naoczny świadek Zagłady – zo-
stał wysłany z misją do przedstawicieli 
aliantów, także do prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, aby opowiedzieć o nie-
mieckim terrorze w Polsce, w tym o za-
gładzie Żydów. Niestety, jego rozmów-
cy nie byli w stanie uwierzyć w ogrom 
tragedii rozgrywającej się w okupowa-
nej Polsce. 

Choć misja Karskiego nie powiodła 
się, jego humanistyczne przesłanie mia-
ło znaczenie, którego ani czas, ani złe 

moce nie potrafiły zatrzeć czy rozmyć – 
podkreślał Elie Wiesel – dzięki niemu na-
stępne pokolenia będą mogły uwierzyć 
w ludzkość. 

W 2014 roku mija sto lat od urodzin 
Jana Karskiego, wielkiego Polaka, oby-
watela Stanów Zjednoczonych, honoro-
wego obywatela Izraela.

Amerykański tygodnik Newswe-
ek umieścił Jana Karskiego w  gronie 
najwybitniejszych postaci XX wieku, 
a  jego wojenną misję uznał za jeden 
z moralnych kamieni milowych cywi-
lizacji. Karski w  czasie wojny został 
nagrodzony Krzyżem Virtuti Militari, 
potem krzyżem Armii Krajowej, wielo-
ma honorowymi doktoratami i obywa-
telstwami, medalem 
Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata, a tak-
że najwyższymi cywil-
nymi odznaczeniami 
polskimi i amerykański-
mi: Orderem Orła Białe-
go wręczonym przez 
prezydenta RP Lecha 
Wałęsę w  1995 roku, 
a  w  maju 2012 roku – 
pośmiertnie – odzna-
czony przez prezyden-
ta USA Baracka Obamę 
Medalem Wolności.

RODZINNE MIASTO ŁÓDŹ

Wychowałem się w Łodzi, 
która była miastem 

biednym, brudnym, ale 
miastem tolerancyjnym. 
Obok siebie żyli Polacy, 

Żydzi i Niemcy. Bez tamtej 
Łodzi pewnie nie byłoby 
dzisiejszego Karskiego. 

Jan Karski przyszedł na świat 
24 kwietnia 1914 roku, niedługo przed 
zabójstwem arcyksięcia Franciszka Fer-
dynanda (następcy tronu Austro-Wę-
gier), które doprowadziło do wybuchu 

Polak – Amerykanin – Emisariusz
Jan Karski

Nie jeździł srebrnym astonem martinem, nie miał kamery w ołówku 
i innych gadżetów. Zdany był tylko na swoją fenomenalną pamięć, 
wiarę w sens działania i łut szczęścia. Nazywał się Karski. Jan Karski. 
Jego życie to gotowy scenariusz, mrożący krew w żyłach thriller. 
W kampanii wrześniowej walczy z Niemcami, wzięty do niewoli przez 
Rosjan ucieka. Cięcie. Przez Tatry na nartach, pociągiem przez Jugosła-
wię rusza w pierwszą misję do Francji. Cięcie. Podczas kolejnej aresz-
towany, torturowany przez gestapo, próbuje popełnić samobójstwo. 
Cięcie. Odbity przez AK ukrywa się, a potem wraca do Warszawy. Na 
fałszywych papierach i z mikrofilmem ukrytym w kluczu rusza do Fran-
cji. Cięcie. Składa raporty w Londynie, potem w Stanach Zjednoczo-
nych. Zabiega w Hollywood o film o polskim podziemiu…
Karski czeka jeszcze na swojego Iana Fleminga i wielką fabułę. Jednak 
już dzisiaj możesz zapoznać się z jego historią i zobaczyć, jak z utalen-
towanego, ale naiwnego młodzieńca stał się jedną z kluczowych osób 
dla zrozumienia historii drugiej wojny światowej i Holokaustu.
W tej odsłonie przybliżone zostanie dzieciństwo oraz działalność Jana 
Karskiego do wybuchu II wojny światowej. 

Rodzina Kozielewskich, 1924 r.  
Źródło: Muzeum Miasta Łodzi, dzięki uprzejmości rodziny Jana Karskiego

26

hi
st

or
ia

Źródło: Carol Harrison



  
I wojny światowej. Polski nie było wówczas 
na mapie Europy. 

Na początku XX wieku Łódź znajdowa-
ła się w obrębie imperium rosyjskiego. Był 
to największy ośrodek przemysłu włókien-
niczego w Europie Środkowo-Wschodniej 
i drugie po Warszawie na ziemiach polskich 
miasto pod względem liczby mieszkańców. 
W ciągu zaledwie 40 lat – na przełomie XIX 
i XX stulecia – liczba mieszkańców wzrosła 
wielokrotnie. 

W 1914 roku w Łodzi mieszkało 508 tys. 
osób, w tym 171 tys. (ponad 34%) Żydów 
i 72 tys. (15%) Niemców, poza tym ok. 6 tys. 
Rosjan oraz Czesi, Anglicy, Francuzi. Miesz-
kańcy posługiwali się językiem polskim, ale 
również niemieckim, jidysz, a w oficjalnych 
dokumentach  rosyjskim. Było to miasto ro-
botnicze i ubogie. 

Kilka miesięcy po urodzinach Karskie-
go Łódź zajęli niemieccy okupanci. W listo-
padzie 1918 roku – po zakończeniu I wojny 
światowej – po 123 latach niewoli, Polska 
wróciła na mapę świata. Jan Karski wycho-
wywał się już w wolnej Polsce.

RODZINA Z PATRIOTYCZNYM 
RODOWODEM

Wiedzę z przeszłości 
przyswajamy, zgłębiając 

życiorysy bohaterów...

Jan Karski miał na kim się wzorować. 
Jego pradziadkowie ze strony matki byli 
żołnierzami Napoleona, dziadek Andrzej 
Kozielewski walczył o odzyskanie niepod-
ległości Polski w powstaniu 1863 roku. Oj-
ciec – Stefan Ignacy Kozielewski, z zawodu 
rymarz, miał w Łodzi sklep rzemieślniczy, 
zmarł, gdy Janek miał kilka lat. Matka – 
Walentyna z  Burawskich, była zagorzałą 
katoliczką, a także polską patriotką. Szcze-
gólną estymą darzyła Józefa Piłsudskiego, 
którego uważała za męża opatrznościowe-
go Polski, wskrzesiciela ojczyzny, obrońcę 
Europy.

Janek uczył się w szkole jezuitów, na-
leżał do Sodalicji Mariańskiej – organizacji, 
która oddawała szczególną cześć Matce 
Boskiej, ale na podwórku bawił się z  ży-
dowskimi dziećmi. Naukę kontynuował 
w Miejskim Gimnazjum Męskim im. Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi, gdzie miał wielu ży-
dowskich i niemieckich kolegów. Jak wspo-
minał, liberalna atmosfera Łodzi, gdzie 
w zgodzie żyli Polacy, Żydzi i Niemcy, miała 

wpływ na jego osobowość równie ważny 
jak patriotyczno-katolickie wychowanie 
wyniesione z domu. Maturę zdał w 1931 
roku i  już wtedy postanowił, że będzie 
dyplomatą.

STUDENT WE LWOWIE

We Lwowie byłem szczęśliwy, 
choć zapracowany, ale 

młody. To były szczęśliwe lata.

Jan Karski w 1931 roku zaczął studio-
wać prawo i dyplomację na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie. Począt-
kowo wstąpił do propiłsudczykow-
skiego Legionu Młodych Obwodu 
Akademickiego Lwowa, ale jego 
pasją była dyplomacja, nie polityka. 
Szło mu dobrze. Wszyscy wspomi-
nają, że miał genialną pamięć. Potra-
fił zapamiętać długie teksty i powtó-
rzyć bez pomyłki. Wykorzystywał ten 
talent w pracy konspiracyjnej pod-
czas wojny. W 1935 roku ukończył 
studia, zdobywając dyplom magi-
stra praw i magistra nauk dyploma-
tycznych lwowskiego uniwersytetu.

Jeszcze w czasie studiów odbył 
pierwsze praktyki konsularne w Czer-
niowcach (1933 r.), Bukareszcie (1934 
r.) i Opolu (1935 r.). Wtedy pojechał 
jako przedstawiciel polskiej mło-
dzieży do Norymbergii na Parteitag 
(Dzień Partii) NSDAP, gdzie po raz 
pierwszy osobiście zetknął się z nazi-
stowską propagandą. Był też na spo-
tkaniu z  Hermannem Goeringiem, 
który był jednym z twórców i głów-
nych postaci hitlerowskiej Trzeciej 
Rzeszy.

OFICER I DYPLOMATA

To, co dla mnie, dla takich 
jak ja, było najważniejsze, 
zawierało się w słowach 

przysięgi: Bóg, honor, 
ojczyzna.

Jerzy Lerski o Karskim: „[Jan Kozielew-
ski], wódz szkolnych pisarzy i gębaczy, sam 
mówca oraz ideolog znamienity – najpra-
cowitszy pozatem i najwybitniejszy uczeń 
w S.P.R.A. Do wojska przyjechał blady i wy-
mokły, wystrzegając się cnotliwie wszelkich 
sprośnych śmiechów i pogwarek – dziś sil-
ny jest i krzepki fizycznie także, choć wady 
swej zasadniczej braku przytomności nadal 
się nie wyzbył. Prymus raz po raz coś byczył. 
Zagadał się raz z pewnym ormiańskim gen-
juszem tak, że zapomniał o świecie i cały 
wykład przegadał”. (Jerzy Lerski, artykuł 
Dakowcy, Rocznik Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Artylerji, Włodzimierz 1936 r.)

Po studiach i odbyciu służby wojsko-
wej, Jan Karski został przyjęty na staż 
w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
i wyjechał na praktyki do Szwajcarii (na 
osiem miesięcy) i Anglii (na 11 miesięcy). 
Przygotowywał się do pracy dyplomaty. 
Zagranicznym stażom zawdzięczał dobrą 
znajomość francuskiego, niemieckiego 
i angielskiego, co przydało mu się w przy-
szłej misji emisariusza Polskiego Państwa 
Podziemnego.

Jan Karski chciał zostać ambasado-
rem i w 1939 roku był na najlepszej drodze, 
by ten cel osiągnąć. W  1938 roku ukoń-

czył jako prymus – najlepiej spośród 20 
kandydatów – kurs służby zagranicznej 
w Warszawie. W styczniu 1939 roku został 
sekretarzem Wydziału Polityki Emigracyj-
nej w  Departamencie Konsularnym Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych, a kilka 
miesięcy potem sekretarzem Biura Perso-
nalnego MSZ. 23 sierpnia 1939 roku pod-
porucznik Jan Kozielewski dostał tajny roz-
kaz mobilizacyjny. Musiał zameldować się 
w koszarach V Dywizjonu Artylerii Konnej 
w Oświęcimiu, gdzie rok później Niemcy 
wybudowali Stammlager Auschwitz. Jan 
Karski spędził w  tym miejscu ostatni ty-
dzień pokoju. 

1 września 1939 roku o piątej rano nad 
Oświęcimiem przeleciały niemieckie bom-
bowce. Zaczęła się II wojna światowa, która 
zmieniła cały świat. 

Polak – Amerykanin – Emisariusz

Karski na studiach, 1935 r.  
Źródło: Instytut Hoovera w Kalifornii, USA

Materiał udostępniony przez
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Laury zdobyli Cisowianka Perlage i  Ku-
jawska Tradycja.

Butelka na wodę mineralną Ciso-
wianka Perlage zgłoszona przez firmę 
Polskie Zdroje uzyskała miano Perła 
wśród Opakowań w  konkursie Art of 
Packaging w kategorii Professional, na-
tomiast seria etykiet i opakowań na spo-
żywcze produkty regionalne – Kujawska 
Tradycja, autorstwa Mai Drążkowskiej 
z  Akademii Sztuk Pięknych w  Łodzi, 
uznana została Perłą wśród Opakowań 
Art of Packaging Debiuty! Ogłoszenie 
wyników siódmej edycji prestiżowe-
go konkursu na najlepsze opakowanie 
roku miało miejsce 18 marca w Pozna-
niu, podczas uroczystej Gali Finałowej, 
na którą przybyło wiele osobistości ze 
świata biznesu i sztuki.

Biznes, sztuka, miasto Poznań, projek-
towanie, design, know how, technologia, 
produkcja, sprzedaż – to hasła, z  który-
mi wiąże się VII edycja ogólnopolskiego 
konkursu na najlepsze opakowanie roku 
Art of Packaging – Perły wśród Opako-
wań. Jego ideą niezmiennie jest promo-
wanie innowacyjności, kreatywności oraz 
konkurencyjności polskich opakowań na 
rynku krajowym oraz rynkach zagranicz-
nych. Szukamy pereł zarówno wśród mło-
dych artystów, projektantów, studentów 
i absolwentów uczelni – w ramach Art of 

Packaging Debiuty, jak i  profesjonal-
nych znawców sektora przemysłu opa-
kowaniowego: projektantów, produ-
centów, właścicieli marek – w ramach 
Art of Packaging Professional. Wyła-
wiamy również Opakowanie z  Szufla-
dy – już nie Debiut, ale jeszcze nie Pro-
fessional: opakowanie – jego projekt 
lub prototyp – stworzone przez profe-
sjonalistów, które z różnych względów 
nie ujrzało jeszcze światła rynkowego 
i  nie zostało wdrożone do produkcji. 
Promujemy twórców, którzy raz w roku 
mają okazję spotkać się w Poznaniu na 
uroczystej Gali Finałowej, podczas któ-
rej przyznajemy wyróżnienia i  nagro-
dy, w obecności osobistości ze świata 

biznesu, przemysłu, nauki i kultury. Ale 
najważniejsze są opakowania – swoiste 
dzieła sztuki o niebagatelnym i nieoce-
nionym na rynku znaczeniu. To one sta-
nowią clou całego wydarzenia. 

Art of Packaging odbywa się pod 
honorowym patronatem Ministerstwa 
Gospodarki oraz patronatem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Współ-
organizatorem jest Wyższa Szkoła Nauk 
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Po-
znaniu, w której przez kolejne 2 tygodnie 
będzie można oglądać wystawę nomino-
wanych i zwycięskich prac konkursowych. 
Organizatorem jest European Media Group, 
wydawca m.in. miesięcznika branżowego 
Packaging Polska.

O zwycięzcach

Zwycięzca Art Of Packaging 
Professional

Cisowianka Perlage w butelce
Butelka na wodę Cisowianka Perlage
Zgłaszający, projektant i użytkownik: 
Polskie Zdroje
Producent: Owens-Illinois (butelka), JDA 
Łomża (etykieta) 

Butelka została stworzona z  my-
ślą o  najbardziej wymagających konsu- 

mentach, którzy poszukują nie tylko wy-
jątkowego smaku, ale też chcą otaczać się 
pięknymi, wyszukanymi przedmiotami. 
Precyzyjne, ozdobne tłoczenia, papierowa 
etykieta, głęboki, stworzony na indywidu-
alne zamówienie niebieski kolor, srebrne, 
aluminiowe zamknięcie i  smukły kształt 
sprawiają, że butelka jest prawdziwą ozdo-
bą stołu i z powodzeniem pełni funkcję ele-
ganckiej karafki. Butelka (poj. 0,7 litra) wy-
konana jest ze szkła produkowanego przez 
firmę O-I. Niebieski kolor stworzony został 
na indywidualne zamówienie Polskich 
Zdrojów. Butelka ma specjalne tłoczenia, 
w których umieszcza się etykietę. Podob-
nie jak w innych produktach Polskich Zdro-
jów, zastosowano tu papierowe etykiety, 
dodatkowo 

wyposażone w  srebr-
ne elementy dekoracyjne. Zamknięcie to 
wykonana z aluminium zakrętka z plasti-
kowym pierścieniem gwarancyjnym. Bu-
telka należy do kategorii cienkościennych 
butelek bezzwrotnych, które mają wszyst-
kie zalety szkła, przy czym proces ich re-
cyklingu jest jeszcze bardziej efektywny 

Perły zostały 
wyłowione
Znamy zwycięzców siódmej edycji konkursu  
Art of Packaging!



design

i ekologiczny, m.in. ze względu na wagę 
opakowania oraz kwestie transportu. 

Zwycięzca Art Of Packaging  
Debiuty

Kujawska Tradycja
Seria etykiet i opakowań na spożywcze 
produkty regionalne
Maja Drążkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Kujawska Tradycja to linia etykiet i opa-
kowań na produkty regionalne, zamiesz-
czone na listach produktów tradycyjnych. 
To spójny, rozpoznawalny pomysł na pro-
mowanie tradycji województwa, zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Produkty dobra-
no w taki sposób, by pochodziły z całego 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz 
by można było zaprezentować różne formy 
opakowań. Dziś wiele z tych produktów nie 
ma opakowań, co w dużej mierze ograni-
cza wprowadzenie ich na rynek oraz przy-
czynia się do słabej rozpoznawalności. Se-
ria zawiera: etykiety na słoiki (trzy rodzaje 
miodów i powidła śliwkowe), etykiety na 
butelki (dwie nalewki, księżycówkę, mio-
dek majowy, sok z kapusty), banderolkę na 

chleb, puszkę na kawę, kajmak i amoniacz-
ki oraz opakowanie kartonowe na mace 
borowiackie. Ważne, by materiały zastoso-
wane w projekcie były ekologiczne, ponie-
waż projekt promuje produkty naturalne. 
Motywy użyte na opakowaniach inspiro-
wane są haftem kujawskim, pojawiającym 
się na fartuszku kujawskiego stroju. Użyta 
grafika ma więc również swoje zakotwicze-
nie w tradycji. Cały projekt jest spójny, ten 
sam układ etykiet pojawia się bowiem na 
wszystkich opakowaniach. Po przyjrzeniu 

się wyraźnie widać, że etykiety nie są iden-
tyczne. Każdemu opakowaniu indywidu-
alnego charakteru dodaje znak kwiatu ro-
śliny lub koronki, który góruje na etykiecie 
lub dominuje na pudełku. Naturalnie po-
wstały trzy grupy znaków. W  pierwszej 
symbole wskazują na to, z czego wytwo-
rzony został dany produkt, np. dla miodu 
klonowego znakiem stał się kwiat klonu. 
Druga grupa znaków przeznaczona jest dla 
produktów roślinno-zbożowych, takich jak 
kawa zbożowa czy chleb ze słonecznikiem. 
Pojawia się na nich odpowiedni symbol, 
np. kwiat słonecznika ujęty w kłosy zboża. 
Trzecia grupa została utworzona dla pro-
duktów cukierniczych, w  których jedno-
znaczne określenie rośliny jest niemożliwe. 
Jako symbolu użyto koronki, która także 
występuje w  tradycyjnych haftach ludo-
wych. Ważne jest to, że w ujednoliconych 
opakowaniach symbol produktu przypo-
mina o różnych wytwórcach, którzy mogą 
tego znaku używać jako logo ich produktu. 
Gwarancją wiarygodności produktu i jego 
wyjątkowego charakteru jest podpis wy-
twórcy na tylnej etykiecie. 

Zdjęcia udostępnione przez  
EUROPEAN MEDIA GROUP Sp. z o.o.

R E K L A M A
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Do centrali Banku Zachodniego, miesz-
czącej się we Wrocławiu przy Rynku, przy-
bywa dwóch młodych ludzi. Jeden jest 
informatykiem, drugi zaś analitykiem fi-
nansowym. W zdarzeniu tym nie ma nic 
szczególnego, ale oni udają się na drugie 
piętro do sali posiedzeń zarządu, gdzie 
zwykli śmiertelnicy nie mają wstępu. To 
będzie ich wielki dzień, szansa błyśnięcia 
przed najważniejszymi postaciami w ban-
ku, kto wie, może od tego zależeć będzie 
ich dalsza kariera. Wyjmują z teczek doku-
menty, podłączają laptopy. Nagle jeden 
z nich zauważa coś na ścianie:

– O rany! Parasol, co on tam robi? 
– Podejdź bliżej – podpowiada kolega. 
– Ktoś w  białe płótno wbił parasol 

i oprawił to w ramę. Co to ma być?
– Dzieło sztuki! 
– Nie nabieraj mnie, to tylko parasol! 

Sam bym takie rzeczy mógł robić, jak by 
mi ktoś za to płacił. 

– Nikt od ciebie parasola nie kupi, na-
wet oprawionego w taką ramę. 

– Dlaczego? 
– Przeczytaj podpis. Widzisz? Ty nie na-

zywasz się Kantor. 
Snucie dalszych rozważań na temat 

sztuki i pieniędzy nie sprzyjały skupieniu 
nad wystąpieniem. Jak to jest, czy pie-
niądze są sztuką, czy sztuka to pieniądze 
z prostych pomysłów? 

My jesteśmy w lepszym położeniu, bo 
możemy dywagować bezkarnie. Jak to zda-
rzenie zinterpretowałby informatyk, a jak 
analityk finansowy? 

Taka ekstrawagancja musi mieć jakiś 
sens. Gdyby szefom zależało tylko na pre-
stiżu, kupiliby jakiegoś pewniaka Kossaka 
lub innego klasyka, który jest odpowied-
nio wysoko notowany na aukcjach. Swego 
czasu BIG Bank zainteresował się Witkacym, 
a  reprodukcje zakupionych dzieł pojawi-
ły się na folderach reklamowych banku. 
Faktycznie Witkacy to już klasyk, ale sztu-
ki zbuntowanej, zapowiadającej upadek 
dawnych porządków społecznych. Prestiż 
prestiżem, ale buntownik patronem so-
lidnej instytucji finansowej? Wszystko się 
zgadza, na początku lat dziewięćdziesią-
tych potrzebne było przewrotne wyzwa-
nie: oto buntownik stał się w pół wieku 
klasykiem, chociaż sztuka jego nie zgrzecz-
niała, ty młody kapitalisto musisz też śmia-
ło wziąć się za bary z rzeczywistością, pa-
miętając jednak o kanonie sztuki finansów. 
W latach dwudziestych ubiegłego wieku 
w stylowych wnętrzach włoskich banków 
zaczęły się pojawiać prace futurystów, ad-
orujące nadchodzącą rewolucję industrial-
ną, ku oczywistemu zgorszeniu elit, w tym 
i finansowych. Agresywna kolorystyka, pro-
sta mechaniczna forma, obrażały mury pa-
łaców, pamiętających doskonałość form 

sztuki odrodzenia. Po co było wyrzucać 
pieniądze na te bohomazy? Niestety w jed-
nym krytycy mieli rację, dziś na aukcjach 
trudno byłoby odzyskać ówcześnie za-
płacone kwoty, tym bardziej, że po dziele 
Marinettiego „Il adore di fassismo” po wło-
skich futurystach pozostał tylko niesmak. 
Bankierzy stracili? Bynajmniej, ta artystycz-
na prowokacja im pomogła. Futuryści lan-
sowali hasło 3M – Miasto, Maszyna i Masa, 
mimowolnie zachęcali do inwestowania 
w przemysł. Włochy z zacofanego, podzie-
lonego, biednego kraju 

rolniczego, błyskawicznie stały się potę-
gą przemysłową. Mieszczanie inwestowali 
w skromne rentki kapitałowe, a nowa klasa 
bezczelnych fabrykantów w kilka lat zbijała 
fortuny. Dziś patrząc na dzieła futurystów 
powiedzielibyśmy – poczuli te klimaty.

Ciągle jednak nie mamy odpowiedzi 
na pytanie o sens przesłania dla bankie-
rów, płynącego z pracy Kantora. Dlaczego 
zarząd banku chowa dzieło przed publicz-
nością? Obawa przed niezrozumieniem? 
Drobni ciułacze powiedzą, że to nie po-
ważna instytucja, która wydaje pieniądze 
na takie rzeczy? Nazwisko artysty jest do-
statecznym alibi, a więc przesłanie jest ad-
resowane celowo do wąskiej grupy, podej-
mującej ważkie decyzje. Patrzcie, jakie to 
proste, jaka jest siła kreacji! Jakim prostym 
gestem mistrza tak banalny przedmiot, ja-
kim jest parasol, został podniesiony do ran-
gi dzieła sztuki? Odrobina wyobraźni i siła 
przekonywania wielkiego artysty. Zapy-
tacie jak to zrobić? Przecież wasz podpis 
nie ma tak charyzmatycznej mocy. Jeste-
ście w błędzie – powiedzą prezesi młodym 
adeptom sztuki finansowej – stoi za wami 
potęga naszej instytucji. Wnioski z  wa-
szych analiz dla klientów brzmią jak boskie 
wyroki. Pytają codziennie jak i w co zain-
westować? Co zrobić, żeby naszych depo-
zytów nie zżarła inflacja? Podnieś więc ten 
parasol z ulicy i prostym gestem uczyń zeń 
przedmiot pożądania twojego klienta. Bę-
dzie zaszokowany banalnością przedmio-
tu, ale kiedy naznaczysz go stygmatem 
pieczęci bankowej, to już nie będzie zwy-
kły przedmiot, lecz wartościowy depozyt 
z gwarancją bankową. Parasol sam w sobie 

jest wdzięcznym obiektem artystycznych 
manipulacji przez swą wieloznaczność – 
stworzony został, jak sama nazwa wskazuje, 
do ochrony przed słońcem, a używany jest 
jako zabezpieczenie przed deszczem. Po-
wiem wprost – ten, kto używałby parasola 
zgodnie z semantyką i etymologią, uznany 
może być tylko za wariata. Patrzcie, słońce 
świeci, a on z parasolem lata! 

Co by to nie było – pomyśli finansi-
sta, zawsze to dzieło Kantora, a więc da 
się spieniężyć, czyli można 

to zaksięgować i  to w  przeciwieństwie 
do środków trwałych nie traci na wartości. 
Swoją drogą, cóż za niedorzeczność nazy-
wania „trwałymi” rzeczy, które muszą ulec 
kiedyś zniszczeniu. Pozostaje otwartą kwe-
stia, jak oszacować wartość takiego dzieła? 
Czy przyjąć za punkt wyjścia cenę zakupu? 
No tak, ale jeśli zostało nabyte od autora, 
biorąc pod uwagę jego rangę, kwota wy-
dana była niższa od tej, jakiej zażądałby 
marszand lub ustalona zostałaby w wyniku 
aukcji. Niestety nie ma możliwości ustale-
nia tego, nie pozbywając się samego dzie-
ła. Istnieje też ryzyko, że najbardziej uczci-
wie wycenione dzieło wielkiego artysty nie 
znajdzie nabywcy. Pisał o tym Umberto Eco 
w swych „Zapiskach na pudełku od zapa-
łek”, jak nisko wyceniane we włoskich an-
tykwariatach są dzieła dawnych mistrzów. 
Kto o tym decyduje – czy jest to proste pra-
wo podaży i popytu? Twórczość artystów 
znanych z kart historii sztuki to rozdział już 
zamknięty, a więc nie będzie ich przyby-
wać, współcześni artyści ciągle tworzą i co 
zadziwiające, im większy (w sensie ilościo-
wym) ich dorobek, tym większe ceny kolej-
nych dzieł. Może to tak jak z giełdą – nikt 
nie lokuje w mało znane spółki, chociaż 
można z ich akcji mieć niezłą dywidendę, 
ale trudniej się ich pozbyć. Duże firmy są 
dobrze postrzegane i wypuszczają miliony 
tanich akcji, na których żeby zarobić, trze-
ba by mieć jakiś większy pakiet kontrolny 
albo przynajmniej dający znaczący głos 
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 
Drobny ciułacz dowiaduje się ze sprawoz-
dań finansowych, że jego papiery zyskują 
na wartości, cóż z tego, skoro dywidendy 
może długo nie oglądać, jeśli na walnym 
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nie zapadną stosowne decyzje. Oczywi-
ście zawsze może sprzedać swoje aktywa 
i to niekiedy z dobrym zyskiem. Z walora-
mi typu waluta sprawa jest prosta – każdy 
banknot ma swoją wartość, wynika ona 
z nominału, w końcu gdzieś jest zdepono-
wane na przykład złoto, którego ekwiwa-
lentem jest ów banknot. Można go wymie-
nić na inne papiery, różnice w cenie będą 
wynikały z prawa podaży i popytu. Jeśli by 
przyjąć, że artysta wpuszczając w obieg 
swoje dzieła, zachowuje się jak ten, kto 
wystawia papiery wartościowe, to cze-
góż są ekwiwalentem? Depozytariuszem 
wartości dzieł jest zbiorowa wyobraźnia 
publiczności. Znawcy cenią dawne ryciny, 
zaś masowa publiczność współczesnych 
galerii poszukuje towaru, w który warto 
zainwestować swoje emocje na giełdzie, 
jaką dla tej branży są media. Czy da się to 
przetłumaczyć na pieniądze? A gdyby tak 
odwrócić relacje – czy coś tak abstrakcyj-
nego jak pieniądze poddać artystycznej 
kreacji? Nie chodzi tu o grafikę uwidocz-
nioną na banknotach, lecz pieniądz rozu-
miany jako wartość. Wiemy, że można go 
wymienić na różne dobra, ale czy można 
go puścić w obieg wymiany idei? W Kas-
sel w 2003 roku na jedenastej edycji Do-
cumenta, w ramach tej chyba największej 
prezentacji sztuki współczesnej, wśród 
wielu projektów Anna A. Zainaugurowała 
swój projekt AA Geschaft AG. Pomysł jest 
bardzo prosty: organizatorzy udostępnili 
autorce 50 tysięcy euro, co stanowi kapitał 
zakładowy spółki akcyjnej, założonej przez 
autorkę. Umowa użyczenia przewidywała, 
że po pięciu latach pieniądze zostaną zwró-
cone, ale w tym czasie firma nie będzie pro-
wadziła żadnej działalności gospodarczej, 
zaś zadaniem inicjatorki projektu było ar-
tystyczne dokumentowanie losów firmy. 
Do tej pory podmiotem akcji artystycz-
nych były osoby ludzkie, a nie prawne. Co 
z tego może wyniknąć? Dla analityka od-
powiedź jest oczywista – strata! 50 tysię-
cy euro za pięć lat nie będzie miało takiej 
siły nabywczej jak dziś, a więc akcje spółki 
nieprzynoszącej zysku mogą tylko tracić. 
Jeśli dziś najlichsza lokata daje 4% zysku 
rocznie, to udziały z gwarancją braku zy-
sków przez pięć lat kupiłbym za nie więcej 
niż 45 tysięcy. Ktoś rozsądny, o ile można 
mówić tu o rozsądku, powie po co ta cała 
zabawa, skoro wiadomo jak się skończy? 
Kłopot w tym, że my też nie mamy pew-
ników i te przewidywane zyski w równym 
stopniu możemy traktować jako poboż-
ne życzenia. Czyż nie ma wiele wspólne-
go artysta, który podnosi parasol do ran-
gi dzieła sztuki z analitykiem, który z miną 
kreatora mówi: „Jeśli powierzysz mi te 50 
tysięcy, to za pięć lat otrzymasz 60, a jeśli 
nie, to zostanie ci w ręku tylko 45”? 
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