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CHŁOPCY KONTRA BASIA 
O 

Grupę Chłopcy kontra Basia obserwuję od kilku lat. Jej muzyka to coś 
niezwykłego – umiejętne połączenie folku z rytmami jazzowymi, przy czym 

z tradycji ludowej grupa czerpie obficie. Naj-
nowszy, wydany właśnie krążek „O” jest opo-
wieścią przywołującą dawne byty, zapo-
mniane istoty, historie z morałem i dawną 
wizję świata. Motywy czerpane garściami 
z  ludowych baśni i  gawęd poukładane są 
w nowej kolejności, parafrazowane, przetwa-
rzane lub stanowią bazę do zupełnie odręb-
nego snucia opowieści. 

Rozsmakowani w  minionej kulturze 
Chłopcy kontra Basia ubierają słowa we 
współczesne kompozycje, nadając im aktu-
alny wymiar i sens. Ubogacają swe dotych-
czasowe brzmienie w partie trąbek, ukulele 
czy fortepianu. Dryfują pomiędzy archa-
icznie brzmiącymi melodiami a tanecznym 

groovem, eksperymentują z barwami, formą, brzmieniem. Pomimo mini-
malistycznego trzonu – śpiewu, kontrabasu i perkusji starają się zachwycać 
i zaskakiwać. Posłuchajcie tej muzyki koniecznie.

POLSKA NOSTALGIA 70 PLUS
DLA TYCH, KTÓRZY BYWALI 
W KLUBACH i PIWNICACH 
JAZZOWYCH, CHODZILI NA 
JAMBOREE, A DZIŚ POTRAFIĄ 
SPOKOJNIE USIĄŚĆ, SŁUCHAĆ 
I WSPOMINAĆ 

Tytuł kolejnego krążka antologii Polskiego Radia jest długi, ale tłumaczy 
chyba wszystko. To album dla sympatyków jazzu. Znajdziemy tutaj siedem-
naście kompozycji. Płytę otwiera standard Dizziego Gillespiego i Franka Papa-
relliego „Night in Tunisia” w wykonaniu legendarnego zespołu Jazz Rockers. 
Tworzyli go m.in. tak znani dziś jazzmani jak Michał Urbaniak, Zbigniew 
Namysłowski i Krzysztof Sadowski. Nagranie dokonane w studiu Polskiego 
Radia w Warszawie pochodzi z roku 1961. Znajdziemy też w tym zestawie 
muzykę Krzysztofa Komedy do filmu Romana Polańskiego „Nóż w wodzie”, 
czyli słynną „Ballad for Bernt”. Nagranie dokonane przez Krzysztofa Komedę 
oraz perkusistę Rune Carlssona i kontrabasistę Romana Gucia Dyląga pocho-
dzi z V Jazz Jamboree z roku 1962. Dwukrotnie możemy słuchać kompozy-

cji Krzysztofa Sadowskiego „Bal 
w kosmosie”. Obie wersje pocho-
dzą z roku 1962. Pierwszą nagrał 
kierowany przez Ryszarda Marec-
kiego, czyli Bogusława Klim-
czuka, Zespół do Nagrań Polskiej 
Muzyki Rozrywkowej. Solo na 
puzonie było dziełem Andrzeja 
Kurylewicza. Drugą wersję nagrał 
zespół instrumentalny Krzysztofa 
Sadowskiego, ale pojawiają się 
wokalizy w  wykonaniu dobrze 
znanej dziś Urszuli Dudziak 
i zapomnianej Fryderyki Elkany. 
Urszulę Dudziak słyszymy zresztą 
także w nagraniu „Tańczą tylko 
nasze dłonie” z muzyką Sadow-
skiego i tekstem Andrzeja Kudel-
skiego. Jak ona wtedy śpiewała... 
Posłuchajcie, bo warto.
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Marek Napiórkowski &  
Artur Lesicki
CELULOID 

Dobry film powinien charakteryzować się też dobrą dopasowaną do 
niego muzyką. Ścieżka dźwiękowa to jeden z najważniejszych elemen-
tów sukcesu filmu. W świecie 
ceniony od dawna. U nas róż-
nie z tym było i jest. Z czasem 
wielkie tematy filmowe żyją 
własnym życiem. Stają się 
samodzielnymi przebojami 
i  wiele osób nie wie, że tę 
melodię należy kojarzyć z fil-
mem. Są melodie oryginalne 
ze ścieżek dźwiękowych, ale 
są też interpretacje, których 
podejmują się cenieni instru-
mentaliści i wokaliści. Marek 
Napiórkowski i Artur Lesicki 
to ścisła czołówka polskiej 
gitary jazzowej. Najbardziej 
znane polskie tematy fil-
mowe wykonują w  duecie 
na właśnie wydanym krążku 

„Celuloid”. Znajdziemy tam tak znane tematy jak „Lalka” skomponowana 
przez Andrzeja Kurylewicza, „Wojna domowa” napisana przez Jerzego 
Dudusia Matuszkiewicza czy melodia Krzysztofa Komedy „Nim wstanie 
dzień” z filmu „Prawo i pięść”. Jest także muzyka Andrzeja Korzyńskiego do 

„Człowieka z żelaza”, jak i Wojciecha Kilara do filmu „Śmierć i dziewczyna”. 
Aranżacje na dwie gitary sprawiają, że wszystkie te tematy mają niepo-
wtarzalny klimat. Dodatkowego smaczku płycie nadają skomponowany 
przez Napiórkowskiego temat „Celuloid” i melodia „Crazy Script” Artura 
Lesickiego. Jeśli ktoś lubi muzykę filmową, namawiam do sięgnięcie po 
ten krążek. 

DAVID GILMOUR
RATTLE THAT LOCK 

Większość utworów do najnowszego albumu Davida Gilmoura „Rat-
tle That Lock” zorkiestrował słynny polski twórca muzyki filmowej Zbi-
gniew Preisner. Obaj pracowali już wcześniej przy poprzednim studyjnym 
projekcie Gilmoura 
i współpraca potoczyła 
się tak dobrze, że były 
lider Pink Floyd nie 
miał wątpliwości, do 
kogo zwrócić się także 
tym razem: Świetnie mi 
się pracowało ze Zbi-
gniewem przy okazji 
albumu „On An Island”, 
więc pomyślałem, że 
ponownie skorzystam 
z  jego talentu. Jest 
wyjątkowo wrażliwy na 
moją muzykę i świetnie 
rozumie, co chcę prze-
kazać. Stworzył piękne 
aranżacje orkiestrowe, 
które nagraliśmy w lon-
dyńskich AIR Studios. To 
wspaniałe uczucie, przebywać w jednym pomieszczeniu z 30-osobową orkie-
strą, nagrywając napisaną przez siebie muzykę – mówi David Gilmour. 

Co ciekawe album „Rattle That Lock” ukazał się w pięciu wersjach: 
cyfrowej, na płycie CD, w  boxach CD+DVD, CD+Blu-Ray i  na winylu. 
Warto posłuchać, bo połączenie talentu Gilmoura i Preisnera dało coś 
niezwykłego.
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 ➭ Prowadzenie księgowości  
w pełnym zakresie

 ➭ Outsourcing usług kadrowo 
 – płacowych

 ➭ Doradztwo podatkowe i prawne
 ➭ Rozliczenia z ZUS
 ➭ Prowadzenie szkoleń 
wstępnych i okresowych BHP

Kancelaria Doradztwa 
Podatkowego AUDIT od 
1993 roku świadczy usługi 
księgowe i doradcze. 

Zapraszam do naszych punktów 
w Poznaniu przy ul. Macieja Rataja 
124 i Luboniu przy ul. Parkowej 7.

Alicja Szymańska 
Doradca podatkowy 
nr wpisu 06651 na liście Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych
Laureat programu „Solidny Partner”

Powierz to nam!

tel. +48 602 103 657
audit@interia.pl
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Jaka jest geneza Poznańskiego Cen-
trum Superkomputerowo-Sieciowego? 

Centrum powstało w wyniku decyzji 
Komitetu Badań Naukowych, który po wni-
kliwej analizie wytypował ośrodki (Warsza-
wa, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk) naj-
bardziej zaawansowane zarówno ze strony 
środowiska użytkowników, jak i  informa-
tyków. Zadziwiającą rzeczą jest to, że po-
znańskie Centrum zostało afiliowane przy 
Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu. Za taką lokali-
zacją przemawiało wiele argumentów. Jed-
nym z najważniejszych była rekomendacja 
Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które 
wzięło pod uwagę możliwość adaptacji po-
mieszczeń powstającej w tym czasie nowej 
siedziby Instytutu pomiędzy ulicami No-
skowskiego i Wieniawskiego. Nie bez zna-
czenia był także fakt, iż Instytut zawsze był 
i jest bardzo otwarty na wszelkie inicjatywy 
służące całemu środowisku naukowemu. 
W  tym roku mijają dwadzieścia trzy 
lata działalności Centrum i  dwadzie-
ścia cztery lata od powstania Interne-
tu w  Polsce. Od początku Centrum ma 
w nazwie „sieciowe”, jak wyobrażaliście 
sobie wtedy rozwój sieci? 

Wówczas nikt nawet w marzeniach naj-
śmielszych nie przypuszczał, co będziemy 
mieli po dwudziestu trzech latach. Zapa-
dła decyzja, aby zbudować w  Poznaniu 
światłowodową Miejską Sieć Kompute-
rową i postawić superkomputer. Cały ze-

spół, który miał się tym zajmować, skła-
dał się zaledwie z sześciu osób. Zarówno 
sieć, jak i komputer dużej mocy miały słu-
żyć całemu środowisku naukowemu do 
prowadzenia najróżniejszych badań w po-
wiązaniu z  nowoczesną technologią, in-
formatyką. Niektórzy nawet zastanawiali 
się, czy ta inwestycja jest potrzebna, czy 
to nie jest nieuzasadnione wydawanie 

pieniędzy, tymcza-
sem po tych dwu-
dziestu ponad latach 
widzimy, że był to 
strzał w dziesiątkę. 
Od powstania Cen-
trum nie miało „wol-
nych mocy przero-
bowych”. Jaka była, 
a jaka jest dziś stra-
tegia poszukiwania 
nowych partnerów, 
może klientów? 

Od początku ro-
snąca przepusto -
wość sieci oraz moc 
obliczeniowa były 
wykorzystywane dla 
wielu badań nauko-
wych. Już po kilku la-
tach funkcjonowania 

Centrum brało udział w europejskich inicja-
tywach badawczych (5. Program Ramowy), 
w których zasoby PCSS były intensywnie 
wykorzystywane. Dzisiaj PCSS ma wielu 
partnerów. Przede wszystkim instytucje 
badawcze i  rozwojowe, biznesowi part-
nerzy projektów naukowych, ale i urzędy, 
szkoły czy podmioty chcące aktywnie bu-
dować społeczeństwo cyfrowe, rozwijać się 
pod tym względem i gonić świat. Informa-
tyka jest unikatową dziedziną wiedzy. Ni-
gdy wcześniej nie zdarzyło się coś takiego 
w historii, żeby tak bardzo wszystkie inne 
obszary wiedzy i życia zależały tylko od 
jednej dziedziny. Obecnie praktycznie każ-
da dyscyplina naukowa, na przykład biolo-
gia czy medycyna, bazuje na obliczeniach 
lub co najmniej z nich korzysta. Admini-
stracja nie może funkcjonować bez sieci. 
Nawet w wymianie dóbr kultury podsta-
wą jest nośnik cyfrowy i Internet.Be
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Z prof. Markiem Figlerowiczem, dyrektorem 
Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, przy 
którym afiliowane jest Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe, rozmawia 
Andrzej Wilowski 
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Jakie jest znaczenie Centrum dla po-
znańskich uczelni – które z  nich korzy-
stają z Waszych usług? 

Myślę, że Centrum jest bezcenne, nie 
tylko dla poznańskich, ale i dla wszystkich 
instytucji naukowych w Polsce. Ilustruje to 
Konsorcjum PIONIER stworzone z inicjaty-
wy PCSS, którego zadaniem jest zbudowa-
nie krajowych połączeń sieciowych o du-
żej przepustowości i szybkości, opartych 
na światłowodach. Dzięki temu mamy nie-
zależną e-infrastrukturę badawczą pomię-
dzy wszystkimi jednostkami naukowymi 
w Polsce. Możemy też łączyć się nie tylko 
z Europą, ale i całym światem, uczestniczyć 
w badaniach, które prowadzone są w do-
wolnym miejscu globu. Korzyści osiąga 
nie tylko świat nauki. Szpitale mogą gro-
madzić i przetwarzać spore ilości danych 
medycznych, ale też konfrontować je z wy-
nikami najnowszych badań instytutów na-
ukowych. Rozwija się telemedycyna, pole-
gająca na monitorowaniu pacjentów przez 
Internet. Równolegle pojawiają się nowe 
obszary zastosowań informatyki, związa-
ne z przetwarzaniem dużej ilości danych, 
dziś trudne nawet do przewidzenia. 
Może Pan wskazać najciekawsze projek-
ty badawcze w historii Centrum? 

Nowoczesne systemy i  aplikacje do 
obliczeń w  wielkiej skali, przykładem 
może być program łączący radiotelesko-
py na całym świecie, prowadzące obser-
wacje nieba. Innym ciekawym obszarem 
badań są sieci komputerowe i telekomu-
nikacyjne nowych generacji, w tym tech-
nologie związane z tzw. Internetem Przy-
szłości, np. Internet Rzeczy. Ekscytujące są 

eksperymenty związane z telewizją bardzo 
wysokiej rozdzielczości, umożliwiające wi-
zualizacje, wirtualne eksperymenty, opera-
cje na odległość.
Jakie są dziś związki między PCSS a  In-
stytutem Chemii Bioorganicznej PAN? 

Można sobie zadać pytanie, jak to się 
stało, że tak nowoczesna dziedzina nauki, 
jaką jest bioinformatyka, stoi w Polsce na 
całkiem niezłym poziomie? Często narze-
kamy, że tyle jest zapóźnień, braków. In-
formatyka bazuje na matematyce, a polska 

szkoła matematyczna zawsze była bardzo 
dobra. Polscy uczeni wykazywali się dużą 
inwencją w  rozwiązywaniu różnych pro-
blemów obliczeniowych. Sprzyjającą oko-
licznością było to, że rozwój bioinforma-
tyki przypadł na czas przełomu w Polsce. 
Odzyskaliśmy niepodległość i pojawiły się 
nowe możliwości. Decyzja o zakupie dla 
nas superkomputera zapadła w dobrym 

momencie. PCSS jest doskonałym przykła-
dem pokazującym, że jako środowisko na-
ukowe mamy ogromny potencjał, musimy 
jednak mieć narzędzia, aby móc go w pełni 
wykorzystać i w odpowiednim momencie 
wystartować z badaniami. Dziś takich uni-
katowych narzędzi, także w obszarze nauk 
o życiu, dostarcza nam PCSS. 
Jak wygląda laboratorium współcze-
snego uczonego, wyposażonego w  su-
perkomputer? 

Zwykle w nauce było tak, że najpierw 
stawialiśmy hipotezę, a dopiero potem sta-
raliśmy się ją udowodnić, szukając odpo-
wiednich danych eksperymentalnych. Dzi-

siaj mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. 
Dzięki rozwojowi technologii dysponujemy 
tak dużą ilością danych, że rozum ludzki nie 
jest w stanie ich objąć, nie jest w stanie wy-
ciągnąć z nich jakichś rozsądnych wniosków. 
Właśnie informatyka jest tym narzędziem, 
które, miejmy nadzieję, pomoże nam upo-
rządkować te dane. Najprostszym przykła-
dem może być sekwencjonowanie genomu 
człowieka. Na pojedynczy genom składa się 
około trzech miliardów nukleotydów, czyli 
specyficznych znaków ułożonych w łańcuch. 
Ogarnięcie takiej ilości informacji przekra-
cza zdolności percepcyjne umysłu człowie-
ka. Dziś porządek nukleotydów w jednym 
genomie odczytujemy w kilka dni. Żeby wy-
ciągnąć jakieś bardziej ogólne wnioski, mu-
simy przeanalizować nie dwa, nie trzy, ale 
tysiące genomów. Dopiero rozwój infor-
matyki pozwala nam porządkować te dane 
i porównywać je, aby w ten sposób odkry-
wać nowe zależności, ustalić przyczyny wy-
stępowania specyficznych cech lub chorób. 
Na świecie dopiero około 2000 roku zaczę-
ły powstawać instytuty, w których biologię 
zaczęto łączyć z informatyką. Tak powstała 
całkowicie nowa dziedzina, która zwana jest 
biologią systemową.
W jakich kierunkach będzie rozwijał się 
Internet i jaką rolę chce w nim odegrać 
nauka? 

Nie jestem informatykiem, aby kre-
ować prawdopodobne wizje przyszłości 
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Internetu. Już obecnie stanowi niezwykłe środowisko wspomaga-
jące komunikację międzyludzką, powodujące przemiany społecz-
ne i mające ogromny wpływ na światową ekonomię. Ma to związek 
z postępującą równolegle rewolucją cyfrową. Tak ogromne znacze-
nie Internetu stanowi również zagrożenie, bowiem nie wszystkie 
informacje umieszczane w sieci muszą być prawdziwe. Co więcej, 
możliwe jest wykorzystywanie Internetu do działań przestępczych 
i cyberterroryzmu. Dlatego niezwykle ważna jest problematyka ety-
ki sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Nie ma jednak wątpliwości, że 
coś, co nazywamy Internetem, będzie wszechobecne w naszym ży-
ciu zawodowym i prywatnym. Dotyczy to także szeroko rozumia-
nej nauki. 
Czy będzie miało to wpływ na poziom edukacji? 

Przed edukacją stoją inne wyzwania i  dlatego PCSS zbudo-
wał zespół laboratoriów edukacji przyszłości, w których testowane 
będą zastosowania innowacyjnych technologii w nowych scenariu-
szach edukacyjnych. Musimy stworzyć nowy kanon wiedzy o świe-

cie współczesnym, ustalić, co już wiemy i co każdy wykształcony 
człowiek wiedzieć powinien, na przykład że nasz układ planetarny 
jest heliocentryczny. Ważne jest także, aby człowiek przyszłości miał 
tzw. e-umiejętności, pozwalające mu w pełni korzystać ze zdobyczy 
technologicznych.
Nowa siedziba Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-

-Sieciowego to oficjalnie od 22 września Centrum Badaw-
cze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO), mieszczące się 
w kompleksie budynków przy ulicy Jana Pawła II w Poznaniu. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał prof. Marek Figlero-
wicz wraz z prof. Janem Węglarzem – szefem PCSS oraz dr. Ma-
ciejem Stroińskim – jego zastępcą. 

Wydarzeniem drugiego dnia obchodów otwarcia CBPIO 
była wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

fot. PCSS
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Elżbieta Smorawińska
oraz

Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, 
Karola Olszewskiego

i Zygmunta Wróblewskiego w Poznaniu
zapraszają na

KONCERT
CHARYTATYWNY

15 listopada 2015 r., godz. 18:00
Aula UAM w Poznaniu

W programie: 
koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia

Amadeus
pod batutą Anny Duczmal-Mróz,

oraz solistów
Bartłomieja Nizioła – skrzypce

i Łukasza Kuropaczewskiego – gitara klasyczna,

wręczenie sprzętu medycznego
z przeznaczeniem dla dzieci chorych na mukowiscydozę,

ceremonia uhonorowania
Laureatów Statuetką „Oxygenusa”

Wojciecha Siudmaka, Andrzeja Seweryna, Krzesimira 
Dębskiego

Hol Auli UAM:
wystawa wybranych prac Wojciecha Siudmaka
oraz prezentacja Światowego Projektu Pokoju 

„Wieczna Miłość”
– Wojciecha Siudmaka, realizowanego przez Fundację

„Siudmak Arkana XXI”.

Osoby odpowiedzialne za kontakt w sprawie zaproszeń:
Elżbieta Smorawińska | smorawinska@gmail.com

Paweł Olejniczak | kapitula.o2@interia.pl
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Jazzowe nuty

Po kilku latach przerwy Era Jazzu po-
wraca do Poznania i  do swoich korzeni 

– Blue Note. Siedem koncertowych wie-
czorów to okazja do wysłuchania różnych 
odmian jazzu. 13 października amerykań-
ski wokalista Vinx zaśpiewa w  towarzy-
stwie młodych poznańskich muzyków: 
Jacka Szwaja (fortepian), Kacpra Smoliń-
skiego (harmonijka), Dawida Kostki (gitara), 
Damiana Kostki (gitara basowa) i Mateusza 
Brzostowskiego (perkusja). Dzień później 
wystąpi wokalistka określana mianem na-
stępczyni Cesarii Evory – Carmen Souza, 
a w czwartek – Paula Morelenbaum i jej 
projekt Bossarenova. 16 października za-
gra zespół prawdziwych gwiazd – John 
Abercrombie Quartet, a  dzień później 
Reggae Washington Quartet. W  nie-
dzielę na scenie Blue 
Note pojawi się bo-
daj najstarsza forma-
cja jazzowa, grająca 
bez większych przerw 

– Oregon. Koncertowe 
spotkania z  Erą Jaz-
zu zakończą młodzi 
muzycy, laureaci Blue 
Note Poznań Compe-
tition 2014 – kwartet 
Zagórski/Skowroń-
ski Project.

W  cyklu Jazz Top 
w  Blue Note koncer-
tują najlepsi muzycy 
grający muzykę im-
prowizowaną. 30 paź-
dziernika gościem cy-
klu będzie brytyjski 
saksofonista i… raper 
Soweto Kinch. Artysta 

swoją twórczością wpisuje się 
w nurt współczesnego jazzu 
łączącego w  brzmieniu tra-
dycję i  nowoczesność z  eks-
presją i melodyjnością. Wielo-
krotnie nagradzany przez BBC 
tytułem „Artysty roku” Soweto 
Kinch wystąpi z  towarzysze-

niem polskich muzyków z formacji Orange 
Trane: Dominika Bukowskie-
go (wibrafon), Piotra Lemań-
czyka (kontrabas) i  Tomka 
Łosowskiego (perkusja). Za-
prezentują między innymi 
własne utwory oraz kom-
pozycje Zbigniewa Seiferta 
i Andrzeja Kurylewicza. Kon-
certy w cyklu Jazz Top Blue 
Note organizowane są dzięki 
wsparciu ze środków Miasta 
Poznania. 

Spotkania w  ramach 
edukacyjnego cyklu Nowi 
Mistrzowie składają się za-
wsze z  trzech elementów 

– bezpłatnych warsztatów 
dla młodych 
w i e l k o p o l -
skich muzy-
ków, koncertu 
oraz jam ses-
sion. Nie inaczej będzie 23 
października, gdy gościem 
Blue Note będzie formacja 
Przemek Raminiak Quar-
tet. Przez ponad dekadę 
pianista był filarem słynne-
go tria RGG. Teraz pozna-
jemy jego nowe oblicze 
w autorskim kwartecie, któ-
ry oprócz lidera tworzą: Ja-
kub Skowroński – saksofon, 
Bartosz Kucz – gitara baso-
wa i Frank Parker – perkusja. 
Cykl Nowi Mistrzowie od-
bywa się dzięki wsparciu ze 
środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Blue Note nie zapomina także o  mi-
łośnikach innych gatunków muzycznych. 
4 października materiał ze swojej nowej 
płyty, zatytułowanej „Więcej milczenia”, 
zaprezentuje jedna z najbardziej popular-
nych grup parających się piosenką poetyc-
ką – Cisza Jak Ta.

Wielkie emocje czekają także fanów 
tanga – 6 października do Blue Note po-

wraca pochodząca z Buenos Aires najlep-
sza na świecie formacja grająca tango elec-
tro – Tanghetto. 

Z  kolei 21 października energetycz-
nego blues-rocka zaprezentują goście 
zza Oceanu – zespół Wild T & The Spirit. 
Wild T to niezwykle barwna osobowość, 
wielki fan Hendrixa, do którego twórczo-
ści cały czas się odwołuje, brawurowymi 
występami zjednał sobie uznanie fanów 
bluesa i  blues-rocka w  USA, Kanadzie 
i w Europie.

Jesień 
 jazzem stoi!

Zawsze aktualny program wydarzeń w klubie dostępny jest na  

stronie bluenote.poznan.pl oraz na Facebook.com/BlueNotePoznan

7



Proszę o dwa słowa o sobie...
Jestem zatrudniony na stanowisku nad-

leśniczego od 1 marca 2015 roku, po nie-
spodziewanej śmierci mojego poprzedni-
ka, z którym pracowałem dwadzieścia dwa 
lata. Byłem jego zastępcą, odpowiadałem 
za gospodarkę leśną – produkcję, czyli za 
to, co do zastępcy należy. Szef reprezento-
wał firmę, zajmował się nowymi inwesty-
cjami dotyczącymi budowy dróg, obiektów 
edukacjno-turystycznych i odpowiadał jed-
noosobowo za wszystko. Najważniejsze dla 
mnie jest utrzymać to, co Zbyszek zbudował. 
To są dwa duże obiekty, na Dziewiczej Górze 
wybudowany w 2013 roku i w Łysym Młynie 
z 2012 roku. Utrzymanie kosztuje, a nasze 
położenie przy granicy Poznania powoduje, 
że nie można puścić tego na żywioł. Niedaw-
no zgłosił się do mnie człowiek, który repre-
zentował grupę dwudziestu osób uprawiają-
cych ekstremalne kolarstwo. Wymyślił sobie, 
że na Dziewiczej Górze zbuduje ścieżki łącz-
nie z hopkami, czyli wyskokami dla rowerów. 
Proszę sobie wyobrazić, jakie to byłoby nie-
bezpieczne dla osób, które poruszają się na 
piechotę, z kijkami, czy tych, którzy pchają 
wózek z dzieckiem. Tu trzeba zachować ja-
kiś zdrowy rozsądek.
Tym bardziej, że takich pomysłów jest 
więcej, choćby z kładami...

To nie tylko problem Nadleśnictwa Ło-
puchówko, to jest problem lasów w całej 
Polsce. Powiem więcej, w Europie i na świe-
cie. Brak adrenaliny i sposób na jej wytwo-
rzenie to choroba współczesności. W tej 
chwili borykamy się z kolejnym kłopotem. 
Na poligon wjeżdżają ludzie, którym wła-
śnie brakuje tej adrenaliny. Robią ogrom-
ne zniszczenia. Niedaleko pomnika Bogu-
sławskiego w Glinnie jest średniowieczne 
grodzisko, na którym panowie na moto-
cyklach i kładach urządzili sobie wyskocz-
nię. Grodzisko nie jest do końca zbadane, 
zawiera tajemnice z okresu średniowiecza, 
a w tej chwili jest regularnie niszczone. Nie-
stety choć uprawnienia strażników przysłu-
gują wszystkim pracownikom administra-
cji, nie jesteśmy formacją uzbrojoną, a poza 

tym nikt nie może się narażać, w związku 
z czym możemy używać praktycznie tylko 
straży leśnej. Mamy trzech funkcjonariuszy 
na dwadzieścia cztery tysiące hektarów – 
tyle ma nadleśnictwo. Do tego przychodzi 
okres letni, zagrożenie pożarowe, wyciecz-
ki nad jeziora, których jest koło pięćdziesię-
ciu. Wszystko to powoduje, że nasza praca 
wymaga wsparcia. Korzystamy z usług po-
licji oraz straży miejskich i gminnych, ale są 

to działania nie w pełni satysfakcjonujące. 
Tu chodzi o edukację leśną. Jej efekty 

są niewymierzalne, ale zdecydowanie są 
i  będą rzutować na postawę społeczeń-
stwa w przyszłości. Ludzie w większości 
rozumieją coraz bardziej las, będą wie-
dzieli, jak się trzeba w  tym lesie zacho-
wać. A  my możemy mieć tylko satysfak-
cję, że zrobiliśmy coś dobrego. Musimy 
dbać o to, żeby to, co zostało wybudowa-
ne, funkcjonowało. 
A co dla Pana jest ważne w tej pracy?

Wszystko jest ważne, bo gdyby nie 
było ważne, to nie pracowałbym tutaj 
czterdzieści lat. Tu się urodziłem, wykształ-
ciłem i pracuję... 

Kocha Pan to?
Myślę, że tak. Chyba tak. Jasne, że tak!

Czym się wyróżnia Nadleśnictwo Łopu-
chówko? 

Wczoraj uczestniczyłem w obradach 
Polskiego Towarzystwa Akarologiczne-
go. Poproszono mnie, żebym przedstawił 
moje nadleśnictwo i wystąpienie rozpoczą-
łem mniej więcej tak, że jako leśnik muszę 
opowiedzieć o walorach przyrodniczych. 
Jeżeli bym gdziekolwiek otworzył „Prze-
wodnik do oznaczania drzew i krzewów” 
profesorów Rostafińskiego czy Kościelne-
go, to prawie wszystko, co w  tych prze-
wodnikach jest opisywane, występuje na 
naszym terenie. Do tego zwierzęta łowne, 
ptaki, owady, łącznie z pachnicą dębową 
i koziorogiem dęboszem, które są uznane 
w Unii Europejskiej za gatunki parasolowe. 
A co to oznacza?

To te najczęściej zagrożone wyginię-
ciem, co pociąga za sobą konieczność 
ochrony wielu współwystępujących gatun-
ków, a także ich siedlisk na dużym obsza-
rze. Pachnica dębowa to chrząszcz, który 
jest charakterystyczny dla starych drzewo-
stanów, ściśle chroniony. Na Zachodzie już 
go nie ma, bo tam nie ma drzewostanów, 
które mają sto pięćdziesiąt lat. U nas jest 
też Daphne mezereum, czyli wawrzynek 
wilczełyko. Roślina występuje tu łanowo, 
a to ewenement. Prawie sześćdziesiąt ga-
tunków drzew, pięćdziesiąt gatunków krze-
wów rośnie w naszych lasach, jeśli chodzi 
o siedliska przyrodnicze, mamy kwaśne dą-
browy, kwaśne buczyny, grądy, łęgi, świetli-
ste dąbrowy oraz wiele siedlisk nieleśnych 
na czele z łąkami trzęślicowymi. Tu leśnik, 
jeżeli chce, może pokazać swoją klasę. 
Przy tym zasobność w zwierzynę, w ptaki 
lęgowe. Na dwieście trzydzieści gatunków 
w Polsce, u nas jest ponad sto czterdzie-
ści gatunków lęgowych. Takiego drugiego 
miejsca nie ma! Co roku możemy poszczy-
cić się przychówkiem orłów bielików. Trzy-
małem na rękach bliźniaki, ale mamy rów-
nież trojaczki orłów. A przecież występuje 
u nich zjawisko kainizmu, czyli silniejszy 

 Takiego 
drugiego 
miejsca 
nie ma... Z nadleśniczym Tomaszem Sobalakiem 

z Nadleśnictwa Łopuchówko 
rozmawia Mariola Zdancewicz

 Takiego 
drugiego 
miejsca 
nie ma...
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musi zabić lub wypchnąć z gniazda mniej-
szego, słabszego, tak jak Kain zabił Abla. 
W  ciągu dwudziestu dwóch lat wypro-
wadzono trzy razy trojaczki, co świadczy 
o bardzo dobrej bazie żerowej. 
Jest na terenie nadleśnictwa wiele cie-
kawych zjawisk historycznych. 

Wielcy ludzie odwiedzali nasze tere-
ny, począwszy od związanego z  kościo-
łem w Kicinie Jana Kochanowskiego, przez 
wieszcza Adama Mickiewicza, który odwie-
dzał tereny w obrębie Budziszewka oraz 
Łukowa, i Zygmunta Krasińskiego, który 
odwiedzał we Wronczynie filozofa Augu-
sta Cieszkowskiego – chlubę Wielkopolski... 
Fundatora Uniwersytetu Przyrodnicze-
go, jeżeli o tym Cieszkowskim mówimy?

O  tym samym. W  Owińskach cztero-
krotnie, między rokiem 1802 a 1812, prze-
bywał Napoleon Bonaparte. Podczas jed-
nego z pobytów w 1806 roku próbowano 
dokonać zamachu na niego. Oczywiście 
nie przyjechał tu przypadkowo. Jego adiu-
tantem był generał Dezydery Chłapowski, 
którego rodzina miała tutaj swoje włości. 
Skoro o tym mówimy, mamy kilkanaście 
spraw w sądach właśnie o zwrot majątku. 
Trzeba by jeszcze powiedzieć o klasztorze 
Cysterek w Owińskach, które przybyły tu 
w 1249 roku, 21 października. Niedługo 
będzie rocznica – w dzień świętej Urszuli 
dwanaście cysterek przy-
jechało z Trzebnicy i zgod-
nie z zasadą Ora et labora 
zaczęły zagospodarowy-
wać swoje tereny. Doszły 
do takiego majątku, że 
w momencie kasaty klasz-
toru, w  1835 roku miały 
siedemnaście tysięcy hek-
tarów lasu i  dwadzieścia 
jeden wsi. I nigdy w klasz-
torze nie było więcej niż 
trzydzieści sześć „panien”.

Historia regionu zawsze mnie pasjono-
wała. Napisałem przewodnik „Śladami wia-
ry po Puszczy Zielonka”, gdzie zidentyfiko-
waliśmy dwadzieścia osiem cmentarzy.
Co jeszcze kryją lasy? 

Ponad pięćdziesiąt krzyży przydroż-
nych, prawie czterdzieści figur i  kaplic 
przydrożnych. 

Co również niezwykle interesujące, wy-
stępuje tu do dzisiaj dość dużo toponimów, 
czyli nazw, które są używane tylko przez 
określonych ludzi, znających te miejsca. 
Udało mi się je zebrać i opublikować. Na 
przykład „dziba”, co to jest? To takie miej-
sce nad Wartą, gdzie wydobywano glinę, 
cysterki miały własną cegielnię, cegły były 
sygnowane i  z  nich budowały swoje bu-
dynki. I „wisiołek” – nazwa kompleksu łąk, 
które znajdują się niedaleko Łopuchówka, 
a pochodzi od „wiesiołka” – znanej i cenio-
nej rośliny leczniczej. 

A tuż, tuż duża aglomeracja jaką jest 
Poznań. Jesteśmy najlepszym przykładem, 
że prawidłowo prowadzona gospodarka 
może się oprzeć wpływowi cywilizacji. I to 
wszystko mnie tutaj trzyma. 

Napisałem też podręcznik „Polujmy 
bezpiecznie”, przeznaczony w zasadzie dla 
młodych myśliwych. To są doświadczenia 
ponad sześćdziesięcioletniego człowie-
ka z czterdziestoletnim stażem łowieckim, 
który stara się przestrzegać przepisów. Ko-
cham i uprawiam łowiectwo, nawet dłużej 
niż pracuję, bo polowałem już na drugim 
roku studiów. Napisałem też monografię 
Władysława Janta-Połczyńskiego z  Rad-
goszczy, wielkiego człowieka, wielce za-
służonego, twórcę wielkopolskiego i pol-
skiego łowiectwa, i udało mi się wydać ją 
łącznie z „Estetyką łowiectwa” jego autor-
stwa, napisaną w roku 1923. 

Jak Pani widzi, na ścianach mam dość 
dużo trofeów, napisałem też na ich temat 
co nieco... Większość z nich pochodzi z wy-
padków, którym zwierzyna uległa na dro-
gach przecinających nadleśnictwo. W książ-
ce „Szanujmy trofea” namawiam myśliwych 
do dbałości o nie i do kolekcjonowania…
Piękne historie. A jakie Pan ma plany?

Czasy idą trudne, dlatego że aku-
rat moje działanie w lasach przypadło na 
okres, kiedy do lamusa przechodzi to sta-

re, tradycyjne leśnictwo, gdy leśniczy miał 
zawsze tyle czasu, poruszał się po terenie 
konno, rowerem czy motocyklem, mógł 
z  każdym porozmawiać, poobserwować 
spokojnie las. Powierzchnia leśnictw była 
mniejsza nawet o połowę. Teraz jest taki 
pośpiech, że musimy mieć samochody, 
żeby być tu i tam. Dwadzieścia cztery tysią-
ce hektarów ogarnąć nie jest łatwo. Oczy-
wiście są tu ludzie, odpowiednie służby, ale 
odpowiedzialność jest jednoosobowa...
Jakie są główne zadania?

Cały czas walczymy z uregulowaniem 
stanu posiadania, dotyczy to ewentual-
nych zwrotów majątku. Druga sprawa to 
zasobność naszych lasów w zwierzynę, co 
może wiązać się z  zagrożeniem trwało-
ści lasów oraz z tym, że ponosimy znacz-
ne koszty za szkody przez nią wyrządzo-
ne. Zwierzyna płowa wyrządza nam duże 
szkody, szczególnie wśród młodych kul-
tur. Grodzimy, zabezpieczamy i polujemy. 

Nie ma innej możliwości. Przyroda została 
w pewien sposób zachwiana. W tej struk-
turze, w łańcuchu pokarmowym zabrakło 
nam tego szczytu, czyli dużych drapież-
ników regulujących liczebność roślino-
żerców, więc my myśliwi je zastępujemy. 
Bardzo nieudolnie. Nie potrafimy okre-
ślić w  miarę dokładnie ilości zwierzyny, 
nie wiemy, jakie są możliwości łowisk, nie 
potrafimy zrealizować planowanego od-
strzału. Jest bardzo wiele powodów takie-
go stanu rzeczy. 
Jaka jest przyszłość Lasów Państwo-
wych z naciskiem na „państwowych”? 

Żyję w przekonaniu, że nie może się 
nic zmienić, bo każdy, kto jest leśnikiem, 
a to jest dość liczna grupa w Polsce, wie 
jedno, że tylko Lasy Państwowe są gwa-
rantem, żeby one trwały. Przyszłość la-
sów może zagwarantować tylko prze-
strzeganie ustawy, którą mamy w  tej 
chwili. Byłbym jeszcze bardziej restryk-
cyjny, niektóre rzeczy zmienił, choćby 
skrócił pięcioletni okres odnawiania i za-
lesiania do dwóch, trzech lat. Mieliśmy 
w  2012 roku klęskę żywiołową, wywró-
ciło i połamało u nas siedemdziesiąt pięć 
tysięcy metrów sześciennych drewna na 
terenie trzech leśnictw. To jest tyle, co po-
zyskujemy przez cały rok, we wszystkich 
leśnictwach. Całość drewna trzeba było 

zagospodarować w prze-
ciągu pół roku i odnowić 
powierzchnię około stu 
pięćdziesięciu hektarów 
zrębów zupełnych. Zmo-
bilizowaliśmy siły, środki 
i się udało. 
Jakie są potrzeby inwe-
stycyjne?

Dzisiaj ideałem nadle-
śnictwa jest duży budynek, 
na górze mieszkanie nad-

leśniczego, w piwnicach garaż, i takie nad-
leśnictwa już są. Niech Pani popatrzy na te 
hektary dachów, które tutaj są. To wszyst-
ko oczywiście jest ze starych czasów, to jest 
historia. Nadleśniczy musiał mieć ileś par 
koni, musiał hodować bydło, trzodę... Ta-
kie to były czasy. Dziś jest nam to wszyst-
ko zbędne, to są obciążenia, za które pła-
cimy, a więc mówiąc o inwestycjach, nie 
bardzo widzę potrzeby, aby w cokolwiek 
inwestować. Jesteśmy w trakcie sprzedaży, 
sprzedaliśmy już ponad dwieście miesz-
kań, które stanowiły obciążenie dla nadle-
śnictwa, bo cokolwiek się zdarzyło, to wła-
ściciel najczęściej pisał do nadleśniczego: 

„Proszę pana, proszę mi to naprawić”. Ciek-
nących rynien, grzejników to już powyżej 
uszu mieliśmy wszyscy. Dziś musimy in-
westować w kapitał ludzki. Zbliża się ko-
lejna wymiana pokoleń. Należy przygoto-
wać następców, aby mieć komu przekazać 
pałeczkę.

Z nadleśniczym Tomaszem Sobalakiem 
z Nadleśnictwa Łopuchówko 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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„Cywilizacja to wyścig między eduka-
cją a katastrofą” – tak stwierdził w 1980 
roku Herbert George Wells, angielski 
pisarz i  biolog, który po napisaniu po-
wieści „Wojna światów” stał się jednym 
z  pionierów gatunku science fiction. 
Rozwój współczesnej cywilizacji i  tech-
niki przynosi liczne zagrożenia, a  kry-
zys ekologiczny jest jednym z  najwięk-
szych z  nich. Dlatego tak ważna jest 
edukacja przyrodnicza. Jaka jest ofer-
ta Zespołu Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w  tym za-
kresie?

Ochrona środowiska naturalnego 
w  głównej mierze uzależniona jest od 
świadomości społeczeń-
stwa w  tej dziedzinie. 
Wiedza ta 

jest niezbędna do zrozumienia 
skomplikowanych procesów zachodzą-
cych w  przyrodzie, które powinny prze-
biegać w sposób trwały i zrównoważony. 
Taki rozwój zakłada, że ochrona środowi-
ska, wzrost ekonomiczny i rozwój człowie-
ka są od siebie zależne i kształtują się wza-
jemnie. Przyjęcie tej zasady daje szansę na 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb ludzi 
i przyrody – i właśnie w takie hasła ubie-
ramy nasze działania edukacyjne. Wycho-
dzimy z założenia, że świadomość miesz-
kańców w zakresie roli przyrody w życiu 

człowieka pozwoli obniżyć koszty związa-
ne z jej ochroną, czyli unikniemy pewnych 
zagrożeń wynikających z  niewiedzy. Ze-
spół Parków jest jednym z wielu podmio-
tów, które powinny zajmować się eduka-
cją przyrodniczą, zresztą jest to ustawowo 
i konstytucyjnie określone i nakazane. Jed-
nak nie tylko wyspecjalizowane instytucje, 
lecz także każdy obywatel powinien brać 
udział w edukacji społeczeństwa na rzecz 
ochrony środowiska.
Jednym słowem 
obywatele muszą 
przejąć inicjatywę...

Tak. Wycho-
dzę z założenia, że najlepiej 

zainwestować w wiedzę, żeby później nie 
odczuwać skutków niewiedzy takich, jak 
zanieczyszczenia wody czy lasów. Chodzi 
o kształtowanie nawyków, przysłowiowe-
go wyłączania światła, codziennego za-
kręcania kurka, niewyrzucania byle gdzie 
śmieci, niehałasowania w lesie. Należy je 
wpajać już od przedszkola. Pokazujemy 
więc złe skutki działania człowieka i przy-
kłady degradacji. Generalnie edukacja 
idzie w kierunku minimalizowania szkód 
powstałych w środowisku, a wyrządzonych 
ludzką ręką. Nie jesteśmy w stanie zatrzy-
mać naturalnych procesów, które mogą 
mieć negatywny wpływ na życie człowieka, 
jak na przykład wybuchu wulkanu, nato-
miast ważne jest, aby do tych naturalnych 

nie dokładać innych, takich, o których my 
decydujemy.
Imprezy plenerowe, wydarzenia, kon-
kursy... Jakimi jeszcze metodami docie-
racie Państwo do świadomości społecz-
nej?

Edukujemy, korzystając ze zróżnico-
wanych metod. Do najważniejszych za-
liczyłbym aktywne warsztaty dla dzieci 
i młodzieży w ramach zielonych szkół. Po-
nadto organizujemy seminaria i prelekcje, 

produkujemy filmy, projektujemy ścieżki 
dydaktyczne i  wydajemy zróżnicowane 
publikacje. Jeżeli poprzez edukację zmie-
nimy świadomość Wielkopolan, to uwraż-
liwimy ich na delikatność świata przyrody. 
Staramy się przekonywać, że nie można 
podejmować żadnych działań, nie licząc 
się z  ich negatywnymi konsekwencjami. 
Z drugiej strony nie mówimy, że w ogóle 
nie wolno inwestować, nie wolno budo-
wać fabryk, sklepów, dróg, nie o to nam 
chodzi. Należy budować tam, gdzie jest 
do tego predysponowany teren, omijając 
siedliska przyrodnicze, które dotychczas 
pozostały nienaruszone. Jeżeli wyrobimy 
takie nawyki w społeczeństwie, to zacho-
wamy bogactwo rodzimej przyrody dla 
następnych pokoleń, a nasze wnuki będą 
mogły wybrać się nad jezioro, do parku 
czy do lasu. 

Zanim zniszczymy
Z Januszem Łakomcem, dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, rozmawia Maja Netter
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Jaką rolę odgrywają publikacje w  tym 
procesie edukacyjnym? 

Kładziemy duży nacisk na wymiar prak-
tyczny naszych wydawnictw. Mówiąc o za-
grożeniach, od razu wskazujemy, jak może-
my im przeciwdziałać. Poprzez fotografie 
roślin, zwierząt, krajobrazów czy walorów 
kulturowych pokazujemy potencjał przy-
rodniczy, z którego można czerpać korzyści, 
chociażby w postaci wpływów z turystyki. 
Nasze wydawnictwa pokazują zarówno 
formy ochrony przyrody, jak i poszczegól-
ne gatunki, czego przykładem może być 
ostatnio przygotowana publikacja pre-
zentująca szeroki zasób wiedzy na temat 
bielika. 
Ale przede wszystkim przepiękne zdję-
cia, które powodują, że nie chce się al-
bumu wypuścić z rąk... 

Piękne zdjęcia zachęcają czytelnika 
do zagłębienia się w treść, ale są też pu-
blikacje, które nie mają zbyt wielu ilustra-
cji, a  też znajdują 

licznych odbiorców. Propagują je 
wśród swoich uczniów nauczyciele, korzy-
stają z nich wójtowie, rolnicy czy pszczela-
rze, bo zawierają odpowiednie informacje, 
niezbędne do funkcjonowania w zgodzie 
z przyrodą. Wśród naszych wydawnictw 
każdy znajdzie coś dla siebie. Są publika-
cje dla dzieci, dla dorosłych, dla szkół, są 
typowo edukacyjne, ale są też typowo kra-
joznawcze, w których przybliżamy przyro-
dę właśnie poprzez piękne fotografie. Dużą 
popularnością cieszą się nasze kalendarze, 
w których prezentujemy wybrane gatun-
ki owadów, płazów, gadów, ptaków i ssa-
ków zamieszkujących parki krajobrazowe 
Wielkopolski.
Ostatnio dużo się dzieje u Państwa, jeśli 
chodzi o nagrody za publikacje...

Za całokształt naszej działalności edu-
kacyjnej, nie tylko wydawniczej, zostaliśmy 

uhonorowani zaszczytnym tytułem „Lide-
ra Polskiej Ekologii”, natomiast na liście na-
szych nagrodzonych publikacji znalazły 
się…

...„Cztery pory roku w parkach krajobra-
zowych Wielkopolski”?

...ten album jeszcze nie zdobył żadne-
go wyróżnienia, bo jest to publikacja, któ-
ra podobnie jak „Bielik” została wydana 
w ostatnim czasie.

Nagrody, o których Pani wspomniała, 
zdarzają nam się raz po raz już od 2006 
roku. Uznanie ekspertów zdobył dotych-
czas chociażby album fotograficzny „Park 
Krajobrazowy Puszcza Zielonka” Mileny 
Kuleczki, przewodniki „Pojezierze Mię-
dzychodzko-Sierakowskie” Włodzimierza 
Łęckiego i „Puszcza Pyzdrska – piękno 
do odkrycia” pod redakcją Pawła Ander-
sa czy „Wielkopolska mapa ochrony przy-

rody”. Kolejne nagrodzone 
wydawnictwo to seria map 

„Parki krajobrazowe Wielkopolski”, któ-
ra zdobyła pierwszą lokatę w  kategorii 
map na ubiegłorocznym XXIII Ogólno-
polskim Przeglądzie Książki Krajoznaw-
czej i Turystycznej. Wyróżnienie to cieszy 
tym bardziej, że mapy te zostały wyda-
ne w  ogromnym nakładzie 45 tysięcy 
każda i były dystrybuowane na terenie 
całego regionu jako dodatek do „Głosu 
Wielkopolskiego”. 
A  jakie mają Państwo plany na przy-
szłość w  zakresie działalności wydaw-
niczej?

Na przyszły rok zaplanowaliśmy wy-
danie pięciu nowych pozycji. Oczywiście 
wiąże się to z koniecznością zapewnienia 
środków finansowych, które dotychczas 
dzięki życzliwemu podejściu Samorządu 

Województwa oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu udawało nam się 
pozyskiwać. Może uda się również pozy-
skać środki na wydanie kolejnych publi-
kacji na wzór „Bielika”, pokazujących inne 
cenne gatunki zwierząt występujące na 
terenie regionu. Myślę jednak, że nie bę-
dzie to łatwe. „Bielik” ujrzał światło dzien-
ne, ponieważ zachwyciły nas przedstawio-
ne zdjęcia tego iście królewskiego ptaka 
i uznaliśmy, że mają one wymiar zarówno 
estetyczny, by nie powiedzieć artystyczny, 
jak i edukacyjny.

W  planach mamy również album 
przedstawiający zabytki Wielkopolski: 
dwory, klasztory, pałace czy kapliczki. Z na-
szego punktu widzenia będzie to sztan-

darowa publikacja, za pomocą której 

chcemy również dotrzeć do za-
granicznego odbiorcy, wydając ją w kilku 
językach. Planujemy także przygotowanie 
publikacji o wielkopolskich jeziorach, ich 
obecnym stanie, zanieczyszczeniu, zagro-
żeniach i edukacji w tej kwestii.
O kopalni też Państwo myślicie...

Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, żeby nie 
kopać w rejonie Konina, nie robić odkry-
wek, to musimy się zastanowić, co się sta-
nie, jeśli zabraknie energii z węgla bru-
natnego pozyskiwanego na tym terenie? 
Komu wtedy odciąć prąd? Znacznie lepiej 
byłoby znaleźć takie rozwiązanie, żeby 
mogła istnieć i kopalnia, i przyroda. Je-
stem zwolennikiem odnawialnych źródeł 
energii, tylko najpierw sprawdźmy, czy 
rzeczywiście możemy już dziś wyelimi-
nować źródła konwencjonalne. Na razie 
w tej kwestii odbijamy się od ściany do 
ściany, a prawda jak zwykle leży pośrodku. 
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Zawód doradcy podatkowego zrodził 
się w  Polsce po transformacji systemo-
wej w 1989 roku, wiążącej się z nałoże-
niem na podatników obowiązku samo-
obliczenia podatku. Z początkiem lat 90. 
zaczęły powstawać pierwsze kancelarie 
doradztwa podatkowego. Pani wystar-
towała już w 1993 roku... 

Najpierw prowadziłam księgowość 
małym, powstającym firmom, głównie 
na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. 
Zauważyłam, że rośnie zapotrzebowanie 
na tego rodzaju usługi i zaczęłam myśleć, 
żeby założyć własne biuro rachunkowe, 

tym bardziej że posiadam wyższe wykształ-
cenie ekonomiczne, specjalność rachun-
kowość. Miałam oczywiście pewne obawy, 
gdyż nie było takich firm obsługujących 
podatników. Początkowo moimi klienta-
mi byli znajomi kolegów z wcześniejszej 
pracy, którzy zauważyli, że daję sobie radę 
jako fachowiec i łatwo nawiązuję kontakty 
z ludźmi, więc mnie polecali. Z tego okre-
su mam najstarszych stażem klientów. Zdą-
żyły się im porodzić dzieci, które teraz za-
kładają działalność i przychodzą do mnie. 
I to jest bardzo sympatyczne, bo świadczy 
o zaufaniu. Doradcą podatkowym zosta-
łam w połowie 1998 roku i do dnia dzisiej-
szego należę do Wielkopolskiego Oddziału 

Krajowej Izby Doradców Wielkopolskich. 
Zawód doradcy podatkowego polega na 
tym, przynajmniej takie były założenia, 
żeby wybierać optymalne rozwiązania, 
aby klient czuł się pewnie, by wiedział, że 
może na tę osobę liczyć i że obowiązuje 
ją tajemnica zawodowa. Jesteśmy przed-
stawicielami klienta i  w  jego imieniu za-
łatwiamy wiele rzeczy. Pomagamy poru-
szać się w skomplikowanym i zmiennym 
gąszczu przepisów podatkowych. Musimy 
podnosić stale swoje kwalifikacje. Nie wy-
starcza wyższe wykształcenie ekonomicz-
ne lub prawne. Jesteśmy zobligowani, aby 

co roku uzyskać pewną 
liczbę punktów za róż-
ne szkolenia, żeby móc 
dalej być w zawodzie.
Na czym polega zdo-
bywanie tych punk-
tów?

Doradca podatko-
wy, wykonując obo-
wiązek stałego pod-
noszenia kwalifikacji, 
zobowiązany jest do 
uzyskania 32 punktów 
w  okresie następują-
cych po sobie dwóch 
lat, przy czym w  jed-
nym roku powinien 
zdobyć co najmniej 25 
procent dwuletniego 

limitu, czyli za okres 
2015-2016, w  bieżą-
cym roku trzeba mieć 

minimum 8 punktów. Przykładowo, wkrót-
ce odbędzie się szkolenie dotyczące zmian 
w podatku dochodowym, jakie nas czekają 
w przyszłym roku. Za udział w nim uczest-
nik otrzymuje cztery punkty.
Dlaczego warto mieć doradcę podatko-
wego?

Profesjonalna pomoc stanowi element 
przewagi konkurencyjnej. W obliczu skom-
plikowanych przepisów podatkowych po-
moc fachowca zapewnia kompleksowość 
obsługi oraz optymalizację kosztów. Do-
radcy podatkowi są pomocni na wszyst-
kich etapach działalności gospodarczej, 
począwszy od jej zakładania, a  czasem 
również na likwidacji. Doradca podatkowy 

jest zawodem zaufania publicznego i też 
zaufania klienta. Klient ma pewność, że 
jego doradca jest obligatoryjnie ubezpie-
czony i odpowiedzialność cywilna przecho-
dzi właśnie na niego...
To, o czym Pani mówi, jest bardzo ważne...

Klient, przychodząc do doradcy podat-
kowego, wie, że doradca musi mieć ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
a ponadto że wszelkie informacje zachowa 
w tajemnicy. Z tajemnicy zawodowej zwal-
nia tylko postanowienie sądu, jest to więc 
bezpieczeństwo dla klienta, który w trud-
nych sytuacjach ma często wszystkich 
przeciwko sobie. Ponadto doradca może 
reprezentować podatnika nie tylko przed 
organami podatkowymi we wszystkich in-
stancjach, ale także przed sądami admini-
stracyjnymi, do czego nie są uprawnieni 
zwykli licencjonowani księgowi. Posiada 
również prawo wyrażania opinii i udziela-
nia wyjaśnień z zakresu stosowania prawa 
podatkowego. 
Obecnie prowadzone są zmiany i działa-
nia na rzecz prestiżu tego zawodu. Pro-
fesor Jadwiga Glumińska-Pawlic, prze-
wodnicząca Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych, podkreśliła, że własny 
strój urzędowy, prawo do obrony klienta 
w sprawach karnoskarbowych i likwida-
cja pouczeń o sposobie zaskarżenia wy-
roku – to dziś główne postulaty Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych. Celem jest 
też wprowadzenie aplikacji przygoto-
wujących do wykonywania zawodu – na 
wzór aplikacji radcowskiej i adwokackiej. 
Miałoby to pozwolić występować przed 
sądami powszechnymi (np. rejonowymi) 
w  sprawach ubezpieczeń społecznych 
i  karnoskarbowych. Jakie widzi Pani 
szanse w  związku z  większymi upraw-
nieniami zawodowymi? 

To zawód z przyszłością, cieszący się 
dużą popularnością wśród absolwentów 
studiów ekonomicznych i  prawniczych. 
Doradcy podatkowi łączą wiedzę ekono-
miczną, prawniczą i  finansową, i  to wła-
śnie interdyscyplinarny charakter stanowi 
o atrakcyjności i prestiżu tego zawodu.
Przystąpienie Polski do Unii Europej-
skiej spowodowało rewolucję w  syste-
mie prawnym naszego kraju, ukazując 

Dlaczego warto mieć 
doradcę podatkowego?
Z Alicją Szymańską, doradcą podatkowym,  
rozmawia Mariola Zdancewicz

Laureaci certyfikatu programu „Solidny Partner”
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jednocześnie pewne możliwości, o któ-
rych można porozmawiać z  doradcą 
podatkowym. 

Rzeczywiście, zaistniała możliwość 
rozszerzania działalności i nie tylko wiel-
kie podmioty gospodarcze zawierają kon-
trakty z firmami zagranicznymi. Coraz czę-
ściej otrzymuję zapytania, także od małych 
firm, również od mikroprzedsiębiorców, 
jak otworzyć działalność za granicą, jakie 
są podatki, jak się poruszać w przepisach 
zagranicznych. 
Od września Pani firma zajmuje się od-
zyskiwaniem podatku VAT zapłaconego 
za granicą...

Interesując się możliwością prowa-
dzenia działalności za granicą, mając ta-
kie pytania ze strony klientów, zaczęłam 
drążyć temat. Odzyskuję VAT dla osób, 
które na przykład robią zakupy poza na-
szym krajem, kupują paliwo. Niestety nie 
można sobie tego VAT-u tak po prostu od-
liczyć, trzeba wystąpić o zwrot. Podjęłam 
też współpracę z  Europejskim Centrum 
Podatkowym z Wrocławia w sprawie po-
zyskiwania tzw. Kindergeld. Jest to zasiłek 
rodzinny na dzieci mieszkające zarówno 
w Niemczech, jak i w Polsce, wypłacany 
Polakom zamieszkującym i zatrudnionym 
w Niemczech, którzy podlegają tam obo-
wiązkowi podatkowemu i odprowadzają 
należne składki. 
Wspólna Unia – wspólne podatki? Co 
Pani na to, czy jest Pani za, czy przeciw?

W dzisiejszych czasach, takich niespo-
kojnych, kiedy nie wiadomo, jak Unia bę-
dzie funkcjonować, nie chciałabym się opo-
wiadać, czy jestem za tym, czy za tamtym. 
Doświadczenie uczy, że taki ruch jest bar-
dzo kosztowny i nie wszystko co zunifiko-
wane jest dobre. Patrząc na koszty prze-
walutowań, optymalizację kosztów przy 
transakcjach gospodarczych – oczywiście 
jestem zdecydowanie za jedną walutą, ale 
trzeba też brać pod uwagę inne aspekty... 
Wiem, że zapłacą za to konsumenci, czyli 
ostatnie ogniwo w gospodarce. To wszyst-
ko nie jest takie proste.
Doradców podatkowych, podobnie 
jak prawników czy inne popularne za-
wody, dotknęła deregulacja. Czy mają 
się czego obawiać, czy deregulacja do-
prowadziła do powstania nowych firm 
doradczych bez żadnych formalnych 
uprawnień?

Początkowo były obawy, co to będzie, 
gdy każdy będzie mógł założyć firmę do-
radztwa podatkowego, ale to trudny za-
wód i jeżeli ktoś nie jest specjalistą, to nie 
ma szans wejść na rynek. Fachowców 
nie zastąpią tanie usługi świadczone bez 
uprawnień. 

Choć piękny kształt owocu pigwy 
budzi zaufanie, to jego przykra twardość 
wcale nie zachęca do jedzenia. Miąższ pi-
gwy jest kwaśny, suchy i wcale nie smacz-
ny, a jednak jej aromat z jakiegoś powodu 
obiecuje niebo na ziemi. 

Nikt do końca nie wie, co z nią zrobić. 
W Polsce z rzadka spotykamy ją na baza-
rach, pewnie dlatego, że nasza pigwa jest 
niepozorna, jakby skarłowaciała. Hoduje-
my ją w ogrodach dla jej pięknych, czer-
wonych kwiatów, jednak owoce wydają 
nam się zbędne. Tymczasem zaintereso-
wani nalewkami panowie znają przecież 
słodko-cierpki smak pigwówki, wyjątko-
wo aromatycznego trunku. 

Jesienią świetnym pomy-
słem na pigwowy specjał bę-
dzie użycie pigwy z gatunku 
membrillo jako glazury do 
pieczonej kaczki w  połącze-
niu ze świeżymi liśćmi szałwii. 
Pigwa niezastąpiona jest też 
jako dodatek do... zupy z dor-
sza. Na sam finał gotowania 
zupy, kiedy już wywar jest tak 
mocno morski, że aż brakuje 
mu oddechu, warto ubrać go 
dyskretnie w magiczny zapach 
pigwy. Obok fenkuła i  ma-
łych czerwonych cebulek to 
właśnie cieniusieńkie plastry 
tego aromatycznego, kwaśne-
go owocu dadzą naszej zupie 
przestrzeń, prawdziwy „magic touch”, któ-
rego sekret poznali tylko ci, których nie 
zwiodła jego nieprzystępność.

Czy wiecie, że słowo „marmelada” (od 
portugalskiego „marmelo”) oznacza do-
słownie ni mniej, ni więcej tylko wygoto-
wane w cukrze pigwy? Dziś „marmelada” 
w języku polskim zmieniła się w „marmo-
ladę” i nazywamy nią cukrowe przetwo-
ry z dowolnych owoców, ale to właśnie 
pigwa była prekursorką tego sposobu 
ich konserwowania. Niebagatelną rolę 
w upowszechnieniu marmelady odegra-
ła wyjątkowo wysoka zawartość pektyn, 
dzięki którym nasz wyrób po zastygnię-
ciu jest sztywny i daje się kroić na plastry. 
Proponuję powrót do tradycji, niech na 
półkach naszych spiżarń obok nalewki za-
gości też marmelada!

Jak zrobić prawdziwą marmeladę? 
Mam na to jeden sposób – przepis, który 

z  powodzeniem stosuję od lat, efekta-
mi ciesząc tak domowników, jak i moich 
gości. Owoców pigwy potrzebujemy tyle, 
żeby po obraniu zostały nam ich dwa ki-
logramy. Ważne, żeby dobrze wypestko-
wać owoce, bo w gniazdach nasiennych 
czai się cyjanek, który w dużym stężeniu 
może zaszkodzić. Oprawione owoce za-
sypujemy cukrem, wystarczy półtora ki-
lograma, szczelnie zamykamy i  odsta-
wiamy do lodówki na całe osiem godzin. 
Szczelne zamknięcie jest ważne, bo pi-
gwy łatwo się utleniają i szybko zmienia-
ją kolor. Po ośmiu godzinach wykłada-
my je do miedzianego garnka o grubym 

dnie i ustawiamy na małym ogniu. Go-
tujemy przez godzinę i pilnujemy, żeby 
owoce nie przywarły do dna. Patrzymy 
z radością, jak nijaki, szaro-beżowy kolor 
pigwy nabiera rumieńców, zaś zawartość 
garnka zaczyna zachowywać się trochę 
jak melonowa pulpa – przezroczysta, 
aromatyczna, niemal szklana a po jakimś 
czasie blado-różowa. Im dłużej gotujemy 
owoce, tym kolor marmelady staje się in-
tensywniejszy. Po godzinie gotowania 
przecieramy owoce przez sito, wylewa-
my na blaszkę jak ciasto i przykrywamy 
pergaminem. Po wystygnięciu patrzy-
my z dumą na najprawdziwszą marme-
ladę albo jak chcą Hiszpanie – dulce de 
membrillo. Znakomicie sprawdzi się jako 
dodatek do mocnych, dojrzałych serów, 
takich jak hiszpański ser Manchego, wło-
ski parmezan czy obłędnie aromatyczny, 
polski ser Carski z Białowieży.

gruszkopodobna, 
tajemnicza  
i nieprzystępnaPigwaMagda Gessler
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Uczestniczył Pan w lipcu w ciekawej de-
bacie zorganizowanej przez „Dziennik 
Gazetę Prawną”, z  udziałem przedsta-
wicieli najlepszych wydziałów prawa, 
na temat tego, jak uczyć prawników... 
A więc jak?

Szeroko, wieloaspektowo przekazy-
wać wiedzę na temat podstaw prawnych, 
ale także i wartości, oraz ujmowania pro-

blemów w sposób logiczny. Czytanie prze-
pisów, paragrafów, ich wykładnia muszą 
iść w parze z umiejętnością włączenia ich 
w życie, z uwzględnieniem aspektów spo-
łecznych, aksjologicznych, opierając się na 
odpowiedniej argumentacji. Mówi się, że 
dobry prawnik potrafi zrobić użytek nawet 
ze złej ustawy. I jeżeli prawodawca tworzy 
nie zawsze doskonałe prawo, to kluczowe 
jest to, w jaki sposób przyszły prawnik bę-
dzie je odczytywał. 

Jednym z podstawowych wyzwań dzi-
siejszych czasów w odniesieniu do praw-
ników jest fakt, że mamy dużą ilość ab-
solwentów, którzy wybierają różnego 
rodzaju aplikacje, jednak rynek prawniczy 
jest ograniczony. Jednocześnie potrzeby 
rynku kreują popyt na prawników posia-
dających pewną wąską specjalizację w róż-
nego rodzaju zagadnieniach, a także umie-
jętność elastycznego podejścia do nowych 
problemów, dostosowywania się do panu-
jących warunków. A zatem nie każdy ab-
solwent prawa musi zostać radcą, sędzią 
czy adwokatem, są jeszcze inne możliwo-
ści, które chcielibyśmy uświadomić naszym 

studentom poprzez realizowaną 
obecnie reformę kierunków stu-
diów. Dlatego między innymi po-
wołaliśmy we współpracy z Uni-
wersytetem Ekonomicznym 
w  Poznaniu kierunek prawno-

-ekonomiczny. Jego ideą jest 
wykształcenie prawnika, który 
jednocześnie byłby swego rodza-

ju menedżerem. Do tego wkrótce urucho-
mimy także kierunek zarządzanie i prawo 
w biznesie. Jest to novum, które obecnie 
jest w fazie implementacji i ma docelowo 
zmienić sposób nauczania zarządzania 
na bardziej praktyczny. Dlatego też, two-
rząc ten kierunek, szczególny nacisk poło-
żyliśmy na współpracę z naszymi partne-
rami reprezentującymi przedsiębiorców, 
w szczególności z Wielkopolski. 
W  2005 roku na jednego wykwalifiko-
wanego prawnika przypadało w Polsce 
1253 obywateli, obecnie rynek jest co-
raz bardziej nasycony i jest to już liczba 
716 obywateli. Ponad pięć tysięcy mło-
dych adwokatów i  radców prawnych 
wkroczyło po wakacjach na rynek, co 
było efektem wysokiej zdawalności eg-
zaminów zawodowych, przekraczającej 
średnio 80 procent. Deregulacja zawo-
dów prawniczych bije kolejne rekor-
dy... Co Pan sądzi o ograniczeniu liczby 
miejsc na studia prawnicze, jak ma to 
miejsce w medycynie?

Rzeczywiście, deregulacja spowodowa-
ła, że wiele osób ma możliwość odbywania 

aplikacji i jest to tendencja ogólnokrajo-
wa. Trudno mi ocenić, czy egzaminy były 
łatwe, czy aplikanci doskonale wyszko-
leni. Sądzę, że raczej to drugie. Należy 
zwrócić uwagę także na fakt, że egzami-
ny miały formę testów, a zatem wystarczy 
zrozumieć system, żeby następnie odpo-
wiednio się do tego przygotować, nawet 
już w trakcie studiów. I tu nasuwa się py-
tanie, czy jednak do egzaminów nie po-
winien być włączony również element lo-
gicznej argumentacji? 
Kiedyś w  nauczanie prawa była wpi-
sana etyka jako przedmiot, a w konse-
kwencji jako sposób postępowania...

Jeśli chodzi o  kierunek prawa, to 
w standardowym programie studiów nie 
ma etyki jako przedmiotu. Naucza się jej 
jednak w ramach fakultetów, szczegól-
nie uruchamianych przez przedstawicie-
li teorii i filozofii prawa, którzy prowadzą 
z kolei zajęcia z etyki, m.in. na kierunku 
administracja. 

Zgadzam się, że bardzo ważne jest 
kształtowanie postaw etycznych i  to już 
na początku edukacji. Ważna jest też rola 
korporacji zawodowych, które posiadają 
swoje kodeksy etyki i mogą także podej-
mować odpowiednie działania edukacyjne 
w tym zakresie. Jednak skupiając się wy-
łącznie na naszym zakresie kompetencyj-
nym, czyli Wydziału Prawa, warto podkre-
ślić, że mamy młodzież zdolną, pochodzącą 
z dobrych liceów, posiadającą bardzo do-
bre przygotowanie, i  jest to już zupełnie 
inne pokolenie, które chce zmieniać świat, 
a naszą rolą jest wskazywanie im zarówno 
pewnych celów, jak również określonych 
postaw etycznych. Warto w  tym kontek-
ście zaakcentować rolę relacji mistrz-uczeń 
pomiędzy wykładowcami i promotorami 
a  studentami. Jest to ważna przestrzeń, 
w  której w  sposób bardziej indywidual-
ny można przekazywać wartości. Relacja 
ta kryje wielki potencjał, choć stawia wy-
magania zarówno studentom, jak i nam, 
wykładowcom. 
Zdaniem profesora Richarda Susskinda 
w przyszłości prawnicy będą pracować 
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zupełnie inaczej. W Stanach Zjednoczo-
nych już dziś za przygotowanie procesu 
sądowego odpowiedzialne są kompu-
tery, a  coraz więcej procesów odbywa 
się drogą internetową. Odchodzi się od 
konfrontacji w  sądzie na rzecz media-
cji. Nowe zjawiska wymagają od praw-
ników zupełnie nowych kompetencji... 

Czy jest możliwe, żeby komputery 
przejęły część zadań? Akurat w to nie wie-
rzę, tym bardziej z punktu widzenia naszej 
tradycji prawnej. Natomiast rzeczywiście 
zjawiska dotyczące mediacji, załatwiania 
polubownego wielu spraw są widoczne 
i Wydział wychodzi tym zmianom naprze-
ciw. W tym roku uruchamiamy studia pody-
plomowe z mediacji. 
To szalenie ważne...

W  pełni się z  Panią zgadzam. Pra-
cownicy naszego Wydziału funkcjonują 
w różnego rodzaju sądach mediacyjnych, 
polubownych, na przykład Komisji Nad-

zoru Finansowego, i dostrzegają potrzebę 
zmian w tym względzie. 
Czy Wydział Prawa i Administracji to tyl-
ko prawo?

Kształcimy nie tylko prawników. Nasz 
Wydział jest wyjątkowy z  tego względu, 
że obok kierunków stricte prawniczych 
mamy także i  inne, realizowane także 
w trybie niestacjonarnym, w tym admini-
strację. Absolwenci tego kierunku znajdują 
zatrudnienie w samorządach, na przykład 
w Urzędzie Miasta Poznania. Gdy ich tam 
spotykam, mam satysfakcję, że ukończyli 
nasz Wydział, i wiem, że są to osoby wła-
ściwie przygotowane do tej pracy. Od nie-
dawna oferujemy też prawo europejskie 
z ciekawym programem nauczania, umoż-
liwiającym specjalizację w oparciu o dwa 
podstawowe moduły, tj. dyplomatyczno-

-konsularny oraz europejskiej administra-
cji publicznej. Widzimy także konieczność 
połączenia nauki z biznesem, stąd nowy, 
wspomniany już przeze mnie, kierunek za-
rządzanie i prawo w biznesie. Wydział pod-
pisał już także wiele umów partnerskich 
z licznymi podmiotami reprezentującymi 

przedsiębiorców – konfederacjami przed-
siębiorców, pracodawców, firmami pry-
watnymi, dużymi koncernami, które 
funkcjonują w Wielkopolsce. Obecnie pro-
wadzimy także prace nad reformą praktyk 
studenckich, które powinny zostać dosto-
sowane do potrzeb rynku. 
Wydział Prawa i Administracji UAM jest 
jednym z  najstarszych wydziałów pra-
wa w Polsce. Państwa absolwentami są 
m.in.  Andrzej Stelmachowski, Jan No-
wak-Jeziorański, Krzysztof Skubiszew-
ski, Jerzy Waldorff, Hanna Suchocka...

W  rzeczy samej. Nasz Wydział ukoń-
czyło wielu wybitnych Polaków. Jesteśmy 
z tego dumni. Nieustanny jego rozwój, po-
zycja naukowa i marka jaką posiada, są wy-
nikiem pracy naszych byłych i obecnych 
pracowników. Już wkrótce świętować bę-
dziemy stulecie.
Zostaliście Państwo niedawno partne-
rem międzynarodowego konsorcjum, 

kierowanego przez Uniwersytet Myko-
lasa Romerisa w Wilnie, które otrzymało 
grant na projekt zatytułowany „Europa 
po drugiej wojnie światowej”. Projekt 
przewiduje wiele ciekawych wydarzeń, 
m.in. organizację konferencji nauko-
wej w  grudniu w  Wilnie, konkurs dla 
uczniów szkół średnich z  państw part-
nerskich, Międzynarodową Szkołę Let-
nią Praw Człowieka...

To kontynuacja współpracy z jednost-
ką w Wilnie, zapoczątkowana przez dok-
torantów tamtejszego i naszego Wydziału. 
Projekt ten jest jednym z wielu realizowa-
nych na naszym Wydziale we współpracy 
z  zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 
przykładowo z Niemiec, Austrii, Belgii, Ro-
sji czy też Francji. Współpracujemy także 
z ośrodkami badawczymi w USA, a nawet 
w Japonii. Nasi pracownicy uczestniczyli 
w prestiżowych projektach badawczych, 
finansowanych z 7. Programu Ramowego, 
a obecnie przygotowują wnioski w ramach 
nowego programu unijnego pod nazwą 
Horyzont 2020. Cieszą nas także studenci 
zagraniczni, którzy kształcą się na naszym 

Wydziale w  ramach programu Erasmus. 
Obecnie mamy ich najwięcej z całej uczelni. 
To już pięć lat od otwarcia nowego bu-
dynku Collegium Iuridicum Novum. 
Jednak biblioteka z imponującą ilością 
woluminów, z  której korzystają nie tyl-
ko studenci, ale też cała społeczność 
uniwersytecka oraz środowisko praw-
nicze, cały czas mieści się przy Św. Mar-
cinie... 

Chciałbym zaznaczyć, że nowy budy-
nek Collegium Iuridicum Novum to do-
piero jedna trzecia założonego projektu. 
Pozostałe to biblioteka i budynek nauko-
wo-badawczy, które mają stanowić waż-
ny element koncepcji tzw. kampusu miej-
skiego, skoncentrowanego wzdłuż alei 
Niepodległości. Jego realizacja jest w mo-
jej ocenie strategiczna, także z  punktu 
widzenia interesu miasta, jego rozwo-
ju. Niezbędne jest bowiem utrzymanie 
w centrum wydziałów reprezentujących 

nauki humanistyczne, kształcące w chwili 
obecnej dużą liczbę studentów, wnoszą-
cych życie w substancję miejską. Dlatego 
jako jeden z największych wydziałów na 
naszym Uniwersytecie żywimy nadzieję 
na rozbudowę infrastruktury naukowo-ba-
dawczej, w tym biblioteki, która jest naj-
większą biblioteką prawniczą w Polsce, po-
siadającą około trzystu tysięcy woluminów 
i stale powiększającą swój katalog. To krok 
ważny też dla mieszkańców, gdyż będą 
mieli możliwość skorzystania z  jej boga-
tych zasobów. Kompleks Collegium Iuri-
dicum Novum z całą pewnością stanowić 
będzie źródło licznych inicjatyw lokalnych, 
społecznych, obywatelskich czy też samo-
rządowych, także tych obecnie realizowa-
nych przez Wydział, w tym o charakterze 
naukowym, ale i kulturalnym oraz dydak-
tycznym. Przykładem mogą być wykłady 
otwarte oraz funkcjonująca od kilkunastu 
lat Poradnia Prawna, udzielająca bezpłat-
nego wsparcia osobom zainteresowanym. 
Mam nadzieję, że wkrótce będzie możliwe, 
poza stuleciem Wydziału, świętowanie tak-
że zakończenia jego rozbudowy. 15



W  tym roku obchodzimy w  Polsce 25. 
rocznicę obecności kodów kreskowych 
i systemu GS1 oraz przystąpienia Insty-
tutu Logistyki i Magazynowania do tej 
międzynarodowej organizacji odpo-
wiedzialnej za zarządzanie globalnymi 
standardami identyfikacji i komunikacji 
dla łańcucha dostaw...

Tak, w marcu 1990 roku EAN Interna-
tional (European Article Number) zareje-
strował Instytut jako organizację krajową 

– EAN Poland, obecnie GS1 Poland (Gene-
ral Specifications), i tym samym zostaliśmy 
przyjęci do międzynarodowej organizacji 
wdrażającej kody kreskowe, tak popularne 
na świecie. Jako pierwsi zaczęli je stosować 
Amerykanie w celu sprawdzenia procesów 
kasowych, co w efekcie zminimalizowało 
pomyłki do zera, a koszty sprzedaży ob-
niżyły się o 4-5%. Po Amerykanach kody 
przyjęli Europejczycy, a my przystąpiliśmy 
do organizacji na skutek potrzeb ekspor-
terów, którzy musieli swoje towary wysy-
łane na Zachód oznakować, aby można je 
było sprzedawać w tamtejszych supermar-
ketach. Ministerstwo Gospodarki zajęło się 
tym tematem, a my jako Instytut przystą-
piliśmy do wdrażania kodów. No i tak się 
zaczęło. Oczywiście w roku 90. byliśmy do-
syć biedni i nie pojechaliśmy do Sydney, 
żeby oficjalnie przyjąć nominację i fizycz-
nie uczestniczyć w uroczystości, niemniej 
zostaliśmy przyjęci i od tego czasu uzyska-
liśmy prawo nadawania krajowym produk-
tom i podmiotom gospodarczym nume-
rów i oznaczania ich kodami kreskowymi 
w systemie GS1.
Na ile ta nowa sytuacja zmieniła nasze 
procesy logistyczne?

Z  perspektywy tych dwudziestu pię-
ciu lat wydzieliliśmy trzy okresy. Pierwsze 
dziesięciolecie to był czas, kiedy do Polski 
wchodziły duże sieci detaliczne. Mówi się 
o nich, że niszczą mały handel, ale były no-
śnikiem postępu, miały dobrze ustawioną 
logistykę, doskonale zorganizowaną sprze-
daż, właśnie poprzez kody kreskowe na to-
warach. Nasi producenci nie mieli inne-
go wyjścia, musieli oznakować numerami 
identyfikującymi swój towar, żeby można 
było go rozróżnić w  kasie. Z  perspekty-
wy czasu wydaje mi się, że pierwsi klienci 

nabywający produkty w nowym systemie 
lepiej postrzegali towar oznakowany ko-
dami kreskowymi. Można więc uznać, że 
kody wypełniały funkcję marketingową. 
Traktowano je jako grafikę uatrakcyjnia-
jącą produkt, podnoszącą jego wartość. 
Następował dynamiczny przyrost firm – 
użytkowników kodów kreskowych – które 
rejestrowały się w Instytucie jako organiza-
cje krajowe i otrzymywały numer identyfi-
kacyjny swojego przedsiębiorstwa w syste-
mie plus numer krajowy, czyli numer 590, 
który dostaliśmy od organizacji międzyna-
rodowej. Oznacza to, że wszystkie towary 
oznakowane numerem identyfikacyjnym 
rozpoczynającym się od 590 są produko-
wane w Polsce.

Początek drugiego okresu przypadł 
na na lata 2000-2007, które należały do 
EDI (Electronic data interchange). Zaistnia-
ła możliwość wykorzystywania numerów 
identyfikacyjnych w komunikacji elektro-
nicznej do przesyłania danych pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Zakodowanie w do-
kumentach elektronicznych towaru z okre-
ślonym numerem stało się bardzo proste, 
papier zastąpiła elektronika, a wymiana 
dokumentów odbywała się sprawniej... 
Następny krok po 2008 roku to etykieta 
logistyczna. Opakowania zbiorcze, czyli 
palety, identyfikowane dotychczas przez 
producentów, przewoźników i dystrybu-
torów ich własnymi numerami, zaczęły 
być oznaczane wspólnym standardowym 
numerem przedstawionym w kodach kre-
skowych i wykorzystywanym w całym łań-
cuchu dostaw. Sprawa wydaje się banalna, 
ale uzgodnienia ze wszystkimi uczestni-
kami łańcucha dostaw są bardzo uciążli-
we. Pierwsze wdrożenia przypadły na 2008 
rok, a po raz pierwszy etykietą posłużyła 
się sieć handlowa Biedronka (Jeromino 
Martins Polska), zaraz za nią Netto, a póź-
niej Rossman. 

Dziś w Polsce ponad 20 tysięcy przed-
siębiorstw stosuje znakowanie produkowa-
nych lub dystrybuowanych towarów koda-
mi kreskowymi. Aktualnym wyzwaniem są 
krajowe i regionalne katalogi elektroniczne, 
które na bazie numerów identyfikujących 
zawierają ustandaryzowane opisy, przed-
stawione nawet za pomocą od 60. do 100. 

atrybutów. Tak precyzyjna charakterystyka 
towarów pozwala na wykorzystywanie ka-
talogów w procesach logistycznych w glo-
balnych łańcuchach dostaw. 
A jakie są kierunki rozwoju logistyki? 

W celu przyspieszenia rozwoju logisty-
ki w Polsce powołaliśmy w zeszłym roku, 
w czasie kongresu logistycznego, Polską 
Logistyczną Platformę Technologiczną 
skupiającą przedsiębiorstwa zajmujące się 
logistyką, żeby stworzyć skonsolidowany 
program prac badawczo-rozwojowych...
Generalnie...

Tak, generalnie, dlatego że Polska we-
dług Banku Światowego, który ocenia logi-
styki krajowe, znajduje się w tej chwili na 
31. miejscu, co nam, logistykom, specjal-
ne nie odpowiada, bo mamy większe am-
bicje i chcielibyśmy być wyżej. Stworzyli-
śmy więc platformę, do której należą duże 
firmy logistyczne, ich klienci i firmy infor-
matyczne. Organizujemy w Instytucie se-
minaria, w ramach których opracowujemy 
nowe rozwiązania z wykorzystaniem tech-
nologii Design Thinking, to znaczy myślenia 
projektowego. Sam wzór naszych spotkań, 
kreowanie nowych dróg, nieco podpa-
trzyli moi koledzy na praktykach w  Sta-
nach Zjednoczonych. Obecnie pracujemy 
nad projektem platformy elektronicznej 
PCS (Port Community System), na której 
między innymi w sposób zdigitalizowany 
można by podłączyć nasze porty morskie 
z centrami logistycznymi czy terminalami 
kontenerowymi po to, żeby wymieniać in-
formacje o tym, gdzie znajdują się konte-
nery i  ładunki, itp. Oczywiście mamy na-
dzieję na pewien zastrzyk finansowy z Unii 
Europejskiej na dopracowanie projektu. 
Zaangażowane przedsiębiorstwa deklaru-
ją wyłożenie połowy kosztów, bo wspólne 
rozwiązania są im potrzebne. Wypracowa-
ne na platformie nowe ustandaryzowane 
produkty i usługi logistyczne muszą doty-
czyć całego globalnego łańcucha dostaw.
A  ci, którzy tych standardów nie wpro-
wadzą, za chwilę będą mieli kłopot...

Na pewno w grę wchodzą pewne zmia-
ny z ich strony. 
To kosztuje. 

To nie tak. Naszym celem nie jest do-
starczanie kłopotów, dlatego staramy się, 

Z dr. Grzegorzem Szyszką, dyrektorem Instytutu Logistyki 
i Magazynowania, rozmawia Mariola Zdancewicz
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aby nowe rozwią-
zania były dostosowane do praktyki firm. 
To powinien być standard rozwiązań nie-
obciążający firmy nadmiarem zmian. Ale 
niestety proces uzgodnieniowy jest trud-
ny, choć już na przykład porty wykazują 
bardzo mocne zainteresowanie takim zin-
tegrowanym systemem.
Dlatego, że zapewni im mniej pracy?

Nie. Szeroko pojęte firmy logistyczne 
już sobie nie radzą z pewnymi sytuacjami 
w procesie zarządzania. Kolejki samocho-
dów ciężarowych przed magazynami, cen-
trami logistycznymi czy portami, zaginione 
wagony i kontenery, puste ciężarówki – to 
są problemy, które można rozwiązać tylko 
wspólnymi siłami wszystkich uczestników 
łańcuchów dostaw...
Czym jest T-Traco?

To rozwiązanie wzorowane na pro-
jekcie unijnym, które służy do śledzenia 
przepływu ładunków i środków transpor-
tu. To element szerszej koncepcji zarzą-
dzania logistyką, powiązany z ideą fizycz-
nego internetu, który w swojej istocie ma 
automatycznie kierować wszystkimi pro-
cesami logistycznymi w skali całego glo-
bu. Według koncepcji, która ma być zre-
alizowana w  Unii Europejskiej do 2050 
roku, cały europejski system logistyczny 
ma funkcjonować jak jeden publiczny 
operator. Dane przedsiębiorstwo, będące 
w kontakcie z fizycznym internetem, po-
daje mu informację o towarze, skąd i do-
kąd oraz co ma do przewiezienia, i w tym 
momencie przestaje je interesować, co 
dalej z  ładunkiem się dzieje, ponieważ 
ten, z wykorzystaniem fizycznego inter-
netu, zostaje dostarczony w określonym 
terminie do odbiorcy. Próbujemy zalążek 

takiego systemu w po-
staci platformy T-Traco, wykorzystującej 
bardzo tani dedykowany protokół komu-
nikacyjny, implementować na rynek pol-
ski. Można oczywiście użyć do transmisji 
danych sieci komórkowe, ale to wyjście 
pociąga za sobą duże koszty, tym bar-
dziej jeśli mowa o małych firmach. Sze-
reg przedsiębiorstw już wyraziło swoje 
zainteresowanie tym systemem, który 
wspólnie z Instytutem wdraża firma Call-
Freedom z Bydgoszczy. Z uwagi na wspo-
mniany protokół transmisji danych firma 
ta została wykupiona przez Amerykanów, 
gdyż brakowało im takiego protokołu, jaki 
znaleźliśmy my, Polacy. Mamy podpisaną 
umowę licencyjną, przekazaliśmy swój 

„know-how” i w tej chwili firma amerykań-
ska oferuje system T-Traco na całym świe-
cie, bo jest to rozwiązanie po prostu bar-
dziej konkurencyjne.
Sądzi Pan, że to jest aż tak dalece po-
trzebne? Po obejrzeniu filmu o  Snow-
denie zaczynałam mieć wątpliwości...

Jest to potrzebne, dlatego że cały czas 
wzrasta ruch na drogach. Koszty transpor-
tu w ogólnych kosztach produkcji i dystry-
bucji towarów ciągle rosną. W tej chwili 
dochodzą już do 30 procent. Często prze-
wozimy powietrze. Ładunki są nieznorma-
lizowane, wzrasta liczba kłopotów z prze-
ładunkami. I rozwiązaniu tych problemów, 
usprawnieniu transportu ma służyć inter-
net fizyczny, który będzie optymalizował 
cały proces, konsolidował ładunki, będzie 
wybierał najbardziej efektywny środek 
transportu, czy koleją, czy samolotem. 
W tej chwili to jest jeszcze idée fixe, ale 
z pewnością mamy do czynienia ze zbliża-
jącą się rewolucją. 
Jaka jest wizja logistyki przyszłości?

To właśnie fizyczny inter-
net, ale trzeba zauważyć, że w grę wchodzą 
dwa pojęcia, fizyczny internet jako global-
na elektroniczna hiperplatforma do zarzą-
dzania przepływem ładunków i towarów, 
i internet rzeczy – komunikacja maszyny 
z maszyną, czyli na przykład sterowanie za-
wartością lodówki, zniszczą się Pani buty, 
otrzymuje Pani sygnał…
Buty dzwonią? 

Sygnalizują, że trzeba kupić nowe. Ak-
tualnie w związku z internetem fizycznym 
pracujemy w Instytucie nad innowacyjnym 
protokołem komunikacyjnym Dash7, który 
umożliwia komunikację z czujnikami z od-
ległości od 250 m do 3 km. Dotąd za po-
mocą technologii radiowej RFID ta odle-
głość wynosiła kilka metrów, a w tej chwili 
odbiornik jest usytuowany 200 m dalej, co 
daje większe możliwości. Wyobraźmy sobie, 
że samochód jedzie ulicami i zbiera infor-
macje z czujników, na przykład z liczników 
prądu. To już zaczyna być możliwe do zre-
alizowania, ale są też inne bardzo ciekawe 
rozwiązania. W tym kierunku zmierzamy. 
Inteligentne domy, to wszystko związane 
jest z internetem rzeczy, ale my bardziej 
zajmujemy się fizycznym internetem. 
Otrzymał Pan wyróżnienie „Zasłużony 
dla Rozwoju Miasta Poznania” przyzna-
ne przez prezydenta Miasta Poznania, 
który zwrócił uwagę na inwestycje i pro-
jekty zrealizowane w  Poznaniu z  Pana 
inicjatywy, jak powołanie pierwszej 
wyższej uczelni logistycznej oraz Krajo-
wego Centrum Innowacji w logistyce i e-

-Gospodarce...
Wyróżnienia oczywiście cieszą, ale stara-

my się tutaj, ja i mój zespół w Instytucie, ro-
bić coś konkretnego z pożytkiem dla regio-
nu i dla miasta, i miło, że ktoś to dostrzega.

fot. ILiM
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Pod koniec czerwca odbyła się na Po-
litechnice Poznańskiej konferencja 

„Nauka dla obronności”, którą relacjo-
nowaliśmy na naszych łamach. Wśród 
szeregu wystąpień pojawiło się kilka 
prezentacji dotyczących logistyki woj-
skowej. Czym jest i czym się zajmuje? 

W  sensie ogólnym „logistyką woj-
skową” możemy nazwać dziedzinę wie-
dzy i doświadczeń praktycznych, związa-
ną z planowaniem i realizacją przepływu 
dóbr materialnych przeznaczonych dla 
wojska i umożliwiających jego prawidło-
we i efektywne działanie w każdych wa-
runkach. Logistyka ta obejmuje między 
innymi rozmieszczenie formacji i  służb 
wojskowych na danym terytorium, dobór 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz or-
ganizację zaopatrzenia. Warto podkre-
ślić, że „logistyka wojskowa” istniała już 
w czasach starożytnych i była prekurso-
rem dzisiejszej logistyki cy-
wilnej. Słynne i przez stulecia 
niepokonane legiony rzym-
skie funkcjonowały według 
precyzyjnie określonych za-
sad logistycznych. 
W  tym kontekście zacieka-
wiło nas nowatorskie wystą-
pienie generała Tadeusza 
Mikutela, szefa Sztabu Do-
wództwa Operacyjnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych, pt.: 

„Wielokryterialna ocena sa-
molotów transportowych 
dla Sił Powietrznych RP”, 
będące kwintesencją jego 
pracy doktorskiej, zrealizo-
wanej pod Pańskim kierun-
kiem...

Praca ma rzeczywiście pre-
kursorski charakter w  sferze 
wojskowości i proponuje bar-
dzo zaawansowane metodycznie rozwią-
zania logistyczne dla wojska. Jej głównym 
celem naukowym było opracowanie uni-
wersalnej metodyki doboru samolotów 
transportowych dla Sił Powietrznych RP 
z wykorzystaniem zasad wielokryterialne-
go wspomagania decyzji – WWD. Generał 
poddał analizie zestaw siedemnastu wa-
riantów, czyli konkretnych wojskowych 
samolotów transportowych. W  wyniku 
preselekcji odrzucił modele niespełnia-
jące warunków krytycznych i ostatecznie 
poddał kompleksowej ocenie dziewięć sa-
molotów, wśród których znalazły się m.in.: 

A i r b u s 
M i l i t a -
ry C-295M, 
Lockheed Martin C-130E, Alenia 

– Boeing C-27J, rosyjski Antonow 
An-72 czy Transall C-160. Wszystkie 
one zostały ocenione za pomocą jedena-
stu kryteriów. Pierwsze cztery obejmowa-
ły: koszty zakupu samolotu, pozyskanie 
offsetu dla gospodarki narodowej, sie-
dzibę producenta i osiągi samolotu, takie 
jak prędkość, zasięg czy ładowność. Ko-
lejne trzy – koszty operacyjne, zdolność 
do przetrwania w warunkach bojowych, 
interoperacyjność, czyli standaryzację 
samolotu i jego kompatybilność z innym 
sprzętem wojskowym. W ocenie uwzględ-
niono też elastyczność zastosowania, czyli 
możliwość wykorzystania samolotu w róż-
nych środowiskach i do różnych operacji 
wojskowych, ergonomię pracy załogi oraz 

przewozu pasażerów, dostępność opera-
cyjną skojarzoną z gotowością techniczną 
samolotu i dostępność rynkową. Konstru-
ując rodzinę kryteriów, generał zanalizo-
wał interesy różnych podmiotów, w tym 
decydenta oraz tzw. interesariuszy („od-
działywaczy”) oraz różne aspekty oceny: 
techniczne, ekonomiczne, bezpieczeń-
stwa, społeczne czy środowiskowe. 

Po ustaleniu wariantów i  kryteriów 
ich oceny generał przeszedł do modelo-
wania preferencji decydenta i  interesa-
riuszy. W tym celu opracował stosowną 
ankietę i wybrane grupy interesu poddał 

ankietowaniu. Następnie, po 
zebraniu wszystkich wyma-

ganych danych przystąpił do 
serii eksperymentów obliczenio-

wych z wykorzystaniem komputerowych 
implementacji metod wielokryterialnego 
wspomagania decyzji. Zastosował uni-
wersalne algorytmy wielokryterialnego 
porządkowania wariantów, które zaadap-
tował do specyfiki problemu decyzyjne-
go związanego z  wyborem samolotów 
wojskowych. Korzystał z  dwóch metod 
wielokryterialnych, metody AHP (ang. 
Analytic Hierarchy Process), autorstwa 
profesora Thomasa Saaty’ego, wywodzą-
cej się z tzw. amerykańskiej szkoły WWD, 
oraz metody ELECTRE (franc. Elimination 
et Choice Translating Reality) opracowanej 

przez profesora Bernarda 
Roy i reprezentującej eu-
ropejską szkołę WWD. 

Dzięk i  przeprowa-
dzeniu komputerowych 
eksperymentów oblicze-
niowych generał mógł 
przedstawić w  swojej 
dysertacji czternaście 
rankingów – uporząd-
kowań dziewięciu samo-
lotów, od najlepszego 
do najgorszego, uzyska-
nych dwoma wzmianko-
wanymi metodami (AHP 
i  ELECTRE) oraz według 
preferencji różnych pod-
miotów (MON, załoga sa-
molotów, użytkownicy 
samolotów, społeczność 
lokalna). Uzyskane wyni-
ki poddał szczegółowej 

dyskusji. Przeprowadził również anali-
zę wrażliwości rankingów, odpowiednio 
zmieniając parametry obliczeń i w rezulta-
cie uzyskując ocenę stabilności wyników. 
Ostatecznie rekomendował dwa samolo-
ty jako rozwiązania najbardziej pożądane 
i spełniające w największym stopniu wy-
magania wszystkich zainteresowanych. 
Wśród wybranych rozwiązań znalazły się 
samoloty: Airbus Military C-295M i  Loc-
kheed Martin C-130J-30. 
Dlaczego do oceny samolotów woj-
skowych powinna być wykorzysty-
wana metodyka WWD? Jakie są jej 

O logistyce wojskowej, 
uniwersalnej 
metodyce doboru 
samolotów wojskowych 
i wyposażenia 
wojskowego 

Z prof. Jackiem Żakiem, kierownikiem 
Zakładu Logistyki Politechniki Poznańskiej, 
rozmawia     Lidia Piechocka

Na zdjęciu od lewej: prof. Jacek Żak, gen. Tadeusz Mikutel i dowódca 
2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. Dariusz Malinowski. W głębi 
redaktor Lidia Piechocka.
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podstawowe cechy i  walory? Czy rze-
czywiście jest obiektywna?

Jak już wspomniałem, metodyka 
WWD ma charakter uniwersalny i może 
być wykorzystywana do rozwiązywa-
nia różnych kategorii problemów decy-
zyjnych: porządkowania zbioru warian-
tów (np. ocena i porządkowanie sprzętu 
technicznego), wyboru rozwiązania naj-
lepszego, czyli optymalizacji wielokryte-
rialnej (np. wybór najlepszej lokalizacji 
obiektu technicznego) i klasyfikacji, czyli 
przydziału rozwiązań (obiektów) do odpo-
wiednich klas (np. analiza stanu technicz-
nego obiektów technicznych). Wyko-
rzystuje przy tym uniwersalny algorytm 
postępowania, obejmujący następujące 
kroki: rozpoznanie i werbalny opis sytu-
acji decyzyjnej, konstrukcję modelu ma-
tematycznego sytuacji decyzyjnej (defi-
nicja wariantów i kryteriów oraz modelu 
preferencji decydenta), dobór właściwych 
metod wielokryterialnych pozwalających 
na rozwiązanie problemu decyzyjnego, 
przeprowadzenie eksperymentów ob-
liczeniowych, analizę wyników i  wybór 
rozwiązania najbardziej pożądanego oraz 
wdrożenie wybranego rozwiązania. 

Okazuje się, że jest ona dlatego tak 
przydatna, że większość występujących 
na świecie problemów decyzyjnych ma 
charakter wielokryterialny, a przy ich roz-
wiązywaniu wymagane jest rozważenie 
wielu aspektów i dążenie do znalezienia 
rozwiązania kompromisowego. Pozwala 
też na uwzględnienie ocen wyrażonych 
ilościowo i  jakościowo oraz bardzo su-
biektywnie wyrażonych preferencji. Mia-
ry takie przekształca do postaci ilościowej, 
co pozwala na uzyskanie bardzo przejrzy-
stych, obiektywnych wyników. Metodyka 
WWD bazuje na wykorzystaniu zaawan-
sowanych metod i  algorytmów mate-
matycznych i  nowoczesnych narzędzi 
komputerowych. 

W  przypadku zastosowań wojsko-
wych może z powodzeniem służyć do oce-
ny i wyboru samolotów transportowych, 
bojowych, helikopterów i innego sprzętu 
lotniczego, czołgów i uzbrojenia artyleryj-
skiego (np. armat, moździerzy), okrętów 
bojowych, powierzchniowych i podwod-
nych, w tym nowoczesnych okrętów ato-
mowych, uzbrojenia indywidualnego 
żołnierzy i oddziałów wojskowych (karabi-
nów maszynowych, granatników, pistole-
tów, gazów bojowych, masek przeciwga-
zowych itp.), bardzo popularnych ostatnio 
pojazdów bezzałogowych, czyli dronów, 
technologii wytwarzania sprzętu wojsko-
wego, wykonawców różnorodnych usług 
dla wojska (np. budowy i obsługi baz woj-
skowych, usług gastronomicznych itp.)

Warto również podkreślić, że meto-
dyka WWD jest specjalnością Politech-
niki Poznańskiej, a  za jej lokalnego pre-
kursora można z  całą pewnością uznać 
profesora Romana Słowińskiego, kierow-
nika Zakładu Inteligentnych Systemów 

Wspomagania Decyzji na Wydziale Infor-
matyki. W środowisku akademickim Poz-
nania metodyka ta jest powszechnie zna-
na i  systematycznie rozwijana. Profesor 
Słowiński, któremu zawdzięczamy dyna-
miczny rozwój polskiej szkoły wielokryte-
rialnego wspomagania decyzji, miał oka-
zję współpracować ze wspomnianym już 
profesorem Bernardem Roy, ojcem euro-
pejskiej szkoły WWD i Doctorem Honoris 
Causa PP. Ja z kolei skorzystałem z wiedzy 
i doświadczenia profesora Słowińskiego, 
który był moim opiekunem naukowym 
i  promotorem mojej pracy doktorskiej. 
Dzięki temu rozwinął się nurt zastosowań 
WWD w transporcie i logistyce. 
Jakie mogłyby być inne zastosowania 
metodyki WWD w  wojskowości? Czy 
modele i  narzędzia opracowane dla 
sfery cywilnej nadają się również do 
zastosowań wojskowych?

Metodyka WWD może być wykorzy-
stana w wojskowości zarówno na ziemi, 
w  powietrzu, jak i  na wodzie. Istotnym 
obszarem zastosowań WWD w wojskowo-
ści mogłoby być przeprowadzenie analiz 
i opracowanie narzędzi wspomagających 
strategiczne i  operacyjne planowanie 
działań wojskowych. Pozwoliłoby to na 
skonstruowanie zaawansowanych mode-
li matematycznych i algorytmów pozwa-
lających na podejmowanie najbardziej po-
żądanych decyzji zarówno w warunkach 
pokoju, jak i zagrożenia militarnego. 

W oparciu o narzędzia ilościowe ba-
dań operacyjnych i wspomagania decyzji 
można byłoby stworzyć uniwersalne pro-
cedury obliczeniowe i  decyzyjne umoż-
liwiające znajdowanie najbardziej pożą-
danych rozwiązań takich zagadnień jak: 
dobór i rozmieszczenie wojska do realiza-
cji konkretnych działań militarnych, kom-
pozycja sprzętu, organizacja konwojów, 
wybór marszrut w  określonych warun-
kach bojowych, lokalizacja baz wojsko-
wych gwarantujących najlepszą efektyw-
ność działania, symulacja ruchów wojsk 
i ocena ich efektywności, optymalizacja-
operacji wojskowych z uwzględnieniem 
różnych celów i aspiracji, czy też opraco-
wanie polityki obsługi i wymiany sprzę-
tu wojskowego w  różnych warunkach 
eksploatacji. Z  całą pewnością aparat 
metodyczny stosowany w  sferze cywil-
nej doskonale nadaje się do zastosowań 
wojskowych. 

Dzięki poznańskiej szkole WWD mamy 
możliwość stworzenia strategii wsparcia 
informatyczno-metodycznego dla strate-
gicznych i operacyjnych planów wojsko-
wych. Metodyka WWD mogłaby służyć 
do opracowania prototypowego kompu-
terowego systemu wspomagania decyzji 
dla wojskowości. System taki powinien 
mieć charakter modułowy i pozwalać na 
rozwiązywanie różnych kategorii proble-
mów decyzyjnych występujących w woj-
sku. Zakładam, że umożliwiałby on anali-
zę scenariuszową, czyli „analizę co – jeśli” 

(ang. „what if analysis”), i podpowiadał de-
cydentowi najkorzystniejsze rozwiązania. 

Zgodnie ze współczesnymi trenda-
mi w  konstruowaniu komputerowych 
systemów wspomagania decyzji sugero-
wałbym, aby wspomniany system miał 
charakter systemu inteligentnego, czyli 

„samouczącego się”. Powinien on zatem 
wykorzystywać komponent ludzkiej in-
tuicji i doświadczenia, umiejętnie mode-
lować ryzyko i niepewność oraz sprawnie 
radzić sobie z  sytuacjami nowymi i  nie-
znanymi, na bazie eksperymentów już 
przeprowadzonych i  problemów decy-
zyjnych wcześniej rozwiązanych. System 
taki byłby więc oparty o narzędzia sztucz-
nej inteligencji, takie na przykład jak: al-
gorytmy meta-heurystyczne, sztuczne sie-
ci neuronowe, metody eksploracji danych. 

Uważam, że ten kierunek badań byłby 
dla Wojska Polskiego, a w ogólności dla ca-
łego kraju, szczególnie ważny ze względu 
na wzrost napięć na świecie i w regionie, 
w tym ze względu na konflikt ukraińsko-

-rosyjski czy niezwykle bolesny ostatnio 
problem uchodźców. Wydaje się, że polska 
armia potrzebuje profesjonalnego wspar-
cia metodyczno-decyzyjnego w zakresie 
przygotowania się do tego typu operacji.
Jest to złożone przedsięwzięcie, sta-
nowiące duże wyzwanie badawcze 
i  wdrożeniowe. Czy powołany został 
już zespół projektowy? Jaki może być 
czas wdrożenia takiego systemu?

Jesteśmy w fazie wstępnych rozmów 
i dyskusji nad ogólną koncepcją rozważa-
nego systemu komputerowego. W najbliż-
szym czasie chcielibyśmy zaprezentować 
naszą koncepcję w  MON-ie i  rozpocząć 
budowę konsorcjum projektowego. 

Zagadnienie ma charakter interdyscy-
plinarny i wymaga współpracy logistyków, 
informatyków, specjalistów do spraw woj-
skowości i wspomagania decyzji oraz ana-
lityków o różnym profilu. Konieczne jest 
opracowanie nowoczesnej architektury 
systemu komputerowego, w  tym odpo-
wiednich baz danych i narzędzi decyzyj-
nych oraz przyjaznego interfejsu użytkow-
nika, a także serii testów i eksperymentów 
obliczeniowych. Politechnika Poznańska 
posiada doskonałe kompetencje i zasoby 
ludzkie, aby taki projekt zrealizować. 

Realizacja całego przedsięwzięcia 
wymaga wieloletniej pracy. Oceniam, że 
przy intensywnym wysiłku i stosunkowo 
licznym zespole zaangażowanym w pra-
ce projektowe projekt można by wyko-
nać w okresie od trzech do pięciu lat. Nie 
należy jednak zwlekać, gdyż okoliczności 
zewnętrzne wyraźnie wskazują, że istnie-
je potrzeba skonstruowania i wdrożenia 
takiego systemu. Za kilka lat mógłby już 
wspomagać Ministerstwo Obrony Naro-
dowej i Wojsko Polskie w rozwiązywaniu 
konkretnych zagadnień. 

fot. Wojciech Jasiecki  
| Dział Informacji i Promocji PP
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Z  Pana inicjatywy PSL przystąpił do Eu-
ropejskiej Partii Ludowej. Jak wygląda 
współpraca w  świetle 120. rocznicy po-
wstania PSL?

Było to na Kongresie PSL w 1996 roku. 
Przyjęto uchwałę o  nawiązaniu współpra-
cy z Europejską Partią Ludową. Był to rów-
nież czas, kiedy jako poseł na Sejm RP byłem 
współprzewodniczącym Parlamentarnego 
Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parla-
ment Europejski. Na pełne członkostwo PSL 
w Europejskiej Partii Ludowej musieliśmy cze-
kać do wejścia Polski do UE, a więc do 2004 
roku. W międzyczasie PSL miało status partii 
stowarzyszonej, podobnie jak dzisiaj partie 
z Ukrainy, Gruzji czy Mołdawii. 

PSL odegrał konstruktywną rolę w proce-
sie integracji Polski z UE. Warto przypomnieć, 
że to premier Waldemar Pawlak, ówczesny 
prezes PSL, złożył oficjalny wniosek o człon-
kostwo we Wspólnotach Europejskich w imie-
niu Polski 5 kwietnia 1994 roku. Na uwagę 
zasługuje kluczowa rola wicepremiera i ów-
czesnego ministra rolnictwa Jarosława Ka-
linowskiego w  negocjacjach dotyczących 
poziomu finansowania WPR kwot produk-
cyjnych, co wpłynęło na pozycję polskiego 
rolnictwa na starcie w UE. Wkład PSL w pro-
ces integracji był możliwy także dzięki bliskiej 
współpracy z Europejską Partią Ludową. Mie-

liśmy dostęp do informacji, a także wpływ na 
stanowisko największej ogólnoeuropejskiej 
frakcji politycznej. 

Naturalnym łącznikiem między PSL 
a EPL stali się posłowie do PE, którzy w 2004 
roku przystąpili do Frakcji Europejskiej Par-
tii Ludowej w PE. Również koleżanki i kole-
dzy działający na co dzień w kraju, samorzą-
dowcy w Komitecie Regionów, nasi posłowie 
na Sejm i senatorzy czy seniorzy pracujący 
w Europejskiej Unii Seniorów EPL włączali 
się w kształtowanie stanowiska EPL. Człon-
kostwo w EPL wpływa również na program 
PSL, wzbogacając go o perspektywę długo-
falową, ogólnoeuropejską i globalną. 

Delegaci PSL uczestniczą w kongresach 
programowych, statutowych i wyborczych. 
Biura i kongresy EPL odbywają się regularnie 
także w Polsce, by tylko wspomnieć Kongresy 
EPL z 2009 roku w Warszawie czy Biura Grupy 
EPL, które odbyły się w Gdańsku, Wrocławiu, 
Krakowie, a ostatnio w Katowicach, poświę-
cone m.in. zewnętrznym aspektom bezpie-
czeństwa energetycznego, gdzie wystąpienie 
miał również wicepremier, minister gospo-
darki prezes PSL Janusz Piechociński. Osobi-
ście, będąc przewodniczącym klubu PSL w PE, 
w ramach Grupy EPL w PE, pełnię również 
funkcję współprzewodniczącego polskiej 

delegacji, składającej się z dwudziestu trzech 
posłów do PE z PO i PSL. Delegacja polska to 
druga największa po niemieckiej delegacja 
narodowa w tej największej od 1999 grupie 
politycznej w PE. Ta pozycja pozwoliła nam 
m.in. na wybór na stanowisko przewodniczą-
cego Komisji Rolnictwa PE posła dr. Czesława 
Siekierskiego z PSL. Niezależnie od tego, Gru-
pa EPL powierzyła mi także rolę koordynatora 
w Podkomisji Praw Człowieka PE, gdzie od-
powiadam za programowanie prac w imieniu 
EPL i tu też jestem członkiem Biura Politycz-
nego odpowiadającego za strategiczne decy-
zje europejskich ludowców.
Czy wartości polskich ludowców: jak wiel-
ki patriotyzm, religijność, ukochanie zie-
mi i wolności i ich ochrona są uznane i re-
spektowane przez innych członków EPL, 
tym więcej że skupia 56 partii, a  kolejne 
22 mają status obserwatora...

Z  pewnością nie jesteśmy monolitem. 
Historia, doświadczenia narodowe są źró-
dłem naturalnych różnic. Jak głosi dewiza UE 
In varietate concordia, tj. zjednoczeni w róż-
norodności. Nie mniej PSL nie przystępował-
by do EPL, gdyby nie zbieżność kluczowych 
wartości, które nadają długofalową spójność 
działaniom. Wśród wielu partii należących do 
EPL można zauważyć podobną drogę, zaczy-
nającą się od partii typowo środowiskowych, 

które z  czasem, rów-
nież ze względu na 
przemiany demogra-
ficzne, stały się partia-
mi ogólnonarodowymi, 
gdzie pojęcie „ludowy” 
nabrało dzisiejszego 
znaczenia „powszech-
ny”, a  więc włączają-
cy w  odpowiedzial-
ność i  decydowanie 
o  losach państwa. Po-
dobną drogę przeszli 
ludowcy francuscy 
czy niemieccy, dziś 
najważniejsze partie 
w tych krajach.

Partie zrzeszone w EPL uznają związek 
wartości chrześcijańskich i chrześcijańskie-
go dziedzictwa kulturowego z demokratycz-
nymi ideałami wolności, równości, sprawiedli-
wości społecznej i solidarności. Jednocześnie 
podkreślamy autonomię Kościoła i państwa, 
ale sprzeciwiamy się wyłączaniu kościołów 
z domeny publicznej i podkreślamy znacze-
nie stałego dialogu między sferą polityczną 
i religijną. EPL pragnie być postrzegana jako 
partia oparta na wartościach. Dotyczy to za-
równo tych, którzy wierzą w Boga jako źródła 
prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, oraz 
tych, którzy wierzą, że rodzaj ludzki został po-
wołany do tego, aby wnosić wkład w Boskie 
dzieło stworzenia i wolności, jak również tych, 
którzy nie podzielają tej wiary, ale szanują te 
same uniwersalne wartości i uznają je za wy-
nikające z innych źródeł.
Czy uważa Pan, że uda się stworzyć spo-
łeczną gospodarkę rynkową? Proszę po-
wiedzieć, czym jest. Wydaje się, że to pro-
jekt utopijny?

Warto zauważyć, iż społeczna gospo-
darka rynkowa, wywodząca się ze społecz-
nej nauki Kościoła, to ustrój gospodarczy, jaki 
przyjęliśmy dla Polski w ramach obecnie obo-
wiązującej Konstytucji RP – cytując art. 20.: 

„społeczna gospodarka rynkowa oparta na 

wolności działalności gospodarczej, własności 
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współ-
pracy partnerów społecznych stanowi podsta-
wę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Można więc powiedzieć, że jest to 
ustrój, wyzwanie, na który wszyscy przystali-
śmy w 1997 roku, co znalazło m.in. swój wy-
raz w referendum. Nie jesteśmy w tej mierze 
odosobnieni, bo prekursorami społecznej go-
spodarki rynkowej byli nasi zachodni sąsiedzi – 
Niemcy, gdy już za rządów kanclerza Konrada 
Adenauera w latach 1949-53 wdrażał ją mini-
ster gospodarki, późniejszy kanclerz, Ludwig 
Erhard – uznawany za ojca niemieckiego cudu 
gospodarczego. Idea ta jest silnie zakorzenio-
na w programie niemieckich ludowców z CDU 
i CSU, na czele z kanclerz Merkel, czy też u nas 
w programie Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. To także program całej Europejskiej Par-
tii Ludowej przedstawiony na Kongresie EPL 
z 2012 roku w Bukareszcie. 

Dążymy do tego, by rozwój gospodar-
czy umożliwił korzystanie z owoców wzro-
stu dla poprawy warunków bytowych i szans 
rozwoju wszystkich ludzi. Zapewnią to zrów-
noważone systemy oparte na solidarności 
i odpowiedzialności.

Społeczna gospodarka rynkowa to odpo-
wiedź Kościoła i organizacji społecznych na 
najtrudniejsze wyzwania Europy minione-
go stulecia: kryzysy ekonomiczne, totalitary-
zmy wynikające z populizmu i wojny. Zakłada 
ochronę ludzkiej wolności poprzez zabezpie-
czenie i rozwój rynku. Tą drogą podążali za-
wsze chrześcijańscy demokraci, a więc także 
europejscy ludowcy. Stara się ona pogodzić 
wolność osobistą, prawo własności prywat-
nej oraz wolną i rynkową konkurencję z pra-
wami społecznymi, interesem publicznym 
i zrównoważonym rozwojem. 

W  UE uwzględnia ona zrównoważone 
podejście do środowiska: zachowanie bio-
różnorodności, ochronę i odnawialność za-
sobów naturalnych (wody, powietrza, gleby), 
zrównoważone podejście do zasobów ener-
getycznych. Wiąże się to również z solidarno-
ścią z przyszłymi pokoleniami, tak by zgodnie 
z zasadą ostrożności zaniechać polityk i dzia-
łań o nieprzewidywalnych konsekwencjach. 
Kluczem do zrównoważonego rozwoju są 
również nowe technologie, badania nauko-
we i innowacje.
Wkrótce w Madrycie odbędzie się kolejny 
Kongres Statutowy. Jakie problemy będą 
poruszane?

Kongres Statutowy to najwyższa władza 
Europejskiej Partii Ludowej. W Madrycie de-
legaci ze wszystkich partii zrzeszonych w EPL, 
czołowi politycy UE, w tym liczni przywód-
cy i ministrowie państw UE dokonają wybo-
ru nowych władz, w tym przewodniczącego, 
dziesięciu wiceprzewodniczących, sekretarza 
generalnego oraz skarbnika. W ramach Kon-
gresu odbędą się również debaty podsumo-
wujące dotychczasowe działania partii i wy-
pracowujące kierunki działań na przyszłość. 
Poruszane będą między innymi problemy 
migracji, pieniędzy na inwestycje, zagrożenia 
populizmu dla nowoczesnych społeczeństw. 
Równolegle do Kongresu EPL przewidziane są 
seminaria studyjne Grupy Europejskiej Partii 
Ludowej, zrzeszającej posłów do PE, poświę-
cone m.in. tematowi stabilności w obszarze 
śródziemnomorskim. Przygotowano też sze-
reg projektów rezolucji, które będą przedmio-
tem prac posiedzeń. Formą przygotowań do Po
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Z europosłem Andrzejem Grzybem rozmawia Mariola Zdancewicz
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Kongresu było m.in. wspomniane posiedzenie 
Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Kato-
wicach z początku września, gdzie m.in. przyję-
to dokumenty „Zewnętrzny wymiar bezpieczeń-
stwa energetycznego” i „W kierunku Europejskiej 
Unii Obronnej”. W ramach Kongresu w Madrycie 
przewiduje się rezolucje w takich tematach jak: 

„Pakiet Gospodarki w Obiegu Zamkniętym 2.0 – 
Ekonomia Cyrkulacyjna”, „Cyfrowa Europa 2.0 – 
zmierzając do społeczeństwa cyfrowego”, „Jak 
osiągnąć bezpieczeństwo żywności, walcząc 
z globalnym ociepleniem – potrzeba globalne-
go zobowiązania dla zapewnienia trwałego roz-
woju”, „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie 
Handlu i Inwestycji (TTIP) – szansa dla Europy”, 

„Unia Rynków Kapitałowych – więcej inwestycji, 
więcej wzrostu”. Poza rezolucjami tematyczny-
mi Kongres najprawdopodobniej przyjmie też 
rezolucje, których projekty zostaną zgłoszone 
w czasie posiedzeń oraz, co istotne, kolejny do-
kument poświęcony wartościom EPL, tzw. doku-
ment kongresowy „Chroniąc Unię i promując na-
sze wartości”. Równolegle do Kongresu odbędą 
się inne wydarzenia, m.in. konferencja związana 
z działalnością Europejskiej Partii Ludowej w Ko-
mitecie Regionów UE „Uczynienie inwestycji UE 
skutecznymi w miastach i regionach”.
PSL wystąpił do Sejmu o  ochronę ziemi 
przed wykupem przez obcokrajowców, rów-
nież przez tzw. „słupy”... 

Dzięki inicjatywie PSL Sejm uchwalił w tym 
roku nową ustawę o obrocie ziemią. Od 2016 
roku skończy się obowiązujący od 2004 roku 
okres przejściowy ograniczający wykup ziemi 
w Polsce przez obcokrajowców. Ustawa wpro-
wadza szereg rozwiązań uniemożliwiających 
spekulacyjny obrót ziemią, ale też zbytnią kon-
centrację i powstawanie wielkich produkcyjnych 
posiadłości rolnych. Aby zakupić ziemię, trzeba 
będzie posiadać od pięciu lat meldunek w gmi-
nie, w której ta ziemia się znajduje lub w gminie 
sąsiedniej, oraz trzeba będzie ją uprawiać. Wej-
dzie również w życie dziesięcioletni zakaz obro-
tu ziemią zakupioną od ANR. W praktyce więc 
bardzo trudno będzie kupić ziemię cudzoziem-
com czy też innym osobom nieuprawnionym, 
chcącym ją nabyć w celach innych niż prowa-
dzenie produkcji rolnej.

Chcieliśmy również uchwalić zmianę kon-
stytucji zapewniającą ochronę Lasów Państwo-
wych przed prywatyzacją. Do takiej zmiany za-
brakło jedynie pięciu głosów. Poparła ją koalicja 
rządowa oraz posłowie lewicy. Z przykrością mu-
szę powiedzieć, że zmiany chroniącej Lasy Pań-
stwowe nie poparli posłowie PiS.
Podkreśla Pan wagę współpracy międzyna-
rodowej, dlaczego jest to takie istotne?

Dla wszystkich jest chyba oczywiste, że 
w  zglobalizowanym świecie sytuacja wszyst-
kich państw jest wzajemnie powiązana. Czy to 
w sferze gospodarki związanej bezpośrednio 
z dobrobytem obywateli, czy w obszarze bez-
pieczeństwa, czy ochrony środowiska wszyscy 
nawzajem od siebie zależymy. Problemy eko-
nomiczne odległych państw, takich jak USA czy 
Chiny, bardzo szybko docierają także do Polski, 
dotykając naszej codzienności. Konflikty zbrojne 
poza najistotniejszymi kwestiami, jak cierpienie 
i śmierć, ucieczka uchodźców, destabilizują rów-
nież całe rejony, tak jak to ma obecnie miejsce 
na Bliskim Wschodzie. To wpływa na ceny surow-
ców energetycznych, a więc na to, ile zapłacimy 
na stacji benzynowej za paliwo, umożliwiające 
nam odwiezienie dzieci do szkoły, podróż z i do 
pracy, czy ile zapłacimy za ciepło zimą. Terror, 
zagrożenie śmiercią i cierpieniem mieszkańców 

objętych konfliktami, co zrozumiałe, zmusza ich 
do ucieczki; my Polacy też doświadczaliśmy po-
dobnych sytuacji w naszej historii. Wywołana 
tym migracja to ogromne wyzwanie dla krajów, 
do których migranci zmierzają. 
Jakie kroki UE podejmuje, by poradzić sobie 
z tym problemem?

Od stycznia do września tego roku tylko 
do UE przybyło około 710 tysięcy migrantów. 
Kilka milionów uciekło przed terrorem reżimu 
Asada w Syrii, a obecnie dołączyli do nich ucie-
kający przed zataczającymi coraz szersze krę-
gi zbrodniami tzw. Państwa Islamskiego na te-
renie m.in. Syrii czy Iraku. UE zgodziła się co do 
tego, że przede wszystkim powinniśmy pomagać 
tam, gdzie powstają źródła migracji – w Afryce 
i na Bliskim Wschodzie. Te decyzje zostały pod-
jęte przez UE w ramach ostatniego szczytu, 23 
września w Brukseli i podczas poprzedzające-
go je posiedzenia Rady UE. Zdecydowano m.in. 
o 1 miliardzie euro pomocy dla uchodźców na 
Bliskim Wschodzie. Wczoraj – 15 października 
na szczycie UE podjęto natomiast decyzję o do-
datkowej pomocy dla Turcji w wysokości 3 mld 
euro na działania zmierzające do opanowania 
ruchu uchodźców, którzy głównie przez Turcję 
właśnie przenikają w kierunku UE. Za około mie-
siąc unijni przywódcy spotkają się na szczycie 
na Malcie z przedstawicielami krajów afrykań-
skich, aby rozmawiać na temat zahamowania 
napływu uchodźców 
do Europy. Pojawia się 
także nadzieja dla po-
prawy sytuacji w Libii 
w  związku z  uzgod-
nieniami, co do składu 
Rządu Jedności Naro-
dowej w  wyniku roz-
mów w  Maroko pod 
auspicjami ONZ. To 
wszystko to właśnie 
najlepsze przykłady 
pokazujące, że współ-
praca międzynarodo-
wa ułatwia zmierzenie 
się z wyzwaniami, któ-
rym w  pojedynkę ża-
den kraj UE nie jest wstanie podołać, a być może 
nawet cała UE. Dlatego dobrze, że USA zobo-
wiązały się, że w ślad za dziesięcioma tysiącami 
uchodźców, których zgodzili się przyjąć do końca 
tego roku, w przyszłym przyjmą około 85 tysięcy, 
a w 2017 roku 100 tysięcy. Czas do rozwiązania 
tego bezprecedensowego w historii świata pro-
blemu włączyć cały świat z ONZ na czele.

Jako UE wspieramy działania zmierzające do 
zakończenia wojny we współpracy z tymi człon-
kami społeczności międzynarodowej, którzy re-
alnie chcą zakończenia konfliktu, którzy propo-
nują realne rozwiązania, czy to w ramach NATO, 
czy szerzej ONZ. Kraje UE biorą aktywny udział 
w tych działaniach. Jednak pomoc humanitarna, 
dofinansowanie dla obozów uchodźców w Li-
banie, Jordanii czy Turcji albo działania militar-
ne zmierzające do zakończenia konfliktu w Sy-
rii czy Iraku nie przynoszą natychmiastowych 
efektów. Sytuację skomplikowała dodatkowo 
obecność militarna Rosji. Co za tym idzie, pro-
blem migracyjny nie zniknie w najbliższych la-
tach, a najprawdopodobniej ulegnie natężeniu. 
Dlatego musimy jako UE uszczelnić, a w niektó-
rych przypadkach wręcz przywrócić zewnętrz-
ne granice UE i odzyskać kontrolę nad przepły-
wem migrantów. By wspomóc w tym państwa 
graniczne UE, pozostałe kraje członkowskie zgo-
dziły się odciążyć państwa graniczne w zakresie 

przeprowadzania procedury ubiegania się o sta-
tus uchodźcy. Nie zgadzamy się tu jednak na 
żadne automatyzmy – na ten czas Polska zgo-
dziła się przyjąć górną granicę – około 6,5 tysią-
ca osób. Zanim zostaną zaakceptowane przez 
Polskę, muszą zostać zidentyfikowane w  tzw. 
Hot Spotach w krajach granicznych jako osoby 
o wysokim prawdopodobieństwie przyznania 
statutu uchodźcy w krajach UE. W tej chwili Pol-
ska z tego kierunku taki status nadaje wyłącznie 
obywatelom Syrii i Erytrei. Następnie osoby ta-
kie muszą zgłosić zainteresowanie przyjazdem 
do Polski spośród wszystkich 28 państw człon-
kowskich UE. Potem Polska może dokonać we-
ryfikacji osób, które wyrażą chęć przyjazdu. Do-
piero po przyjeździe będą poddane normalnej 
procedurze ubiegania się o status uchodźcy, jaki 
obowiązuje w naszym państwie. Polska będzie 
miała prawo określenia preferencji co do profilu 
osób, które jest gotowa przyjąć. Powinniśmy pre-
ferować rodziny, kobiety z dziećmi. Warto rozwa-
żyć preferencje dla mających większy potencjał 
integracyjny w Polsce, a będących szczególnie 
narażonych w obszarze bliskowschodniego kon-
fliktu mniejszości religijnych, na przykład syryj-
skich czy irackich chrześcijan. 
Jak ludowcy unijni zapatrują się na problemy 
energetyczne i bezpieczeństwo w tym zakre-
sie, mając również na uwadze rosyjskie roz-
grywki?

W 2015 roku Grupa Europejskiej Partii Lu-
dowej w  Parlamencie Europejskim przyjęła 
dwa stanowiska programowe w dziedzinie po-
lityki energetycznej i klimatycznej oraz w kwe-
stii zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Celem europejskich ludowców jest zapew-
nienie stałych dostaw energii w  rozsądnych 
cenach, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i go-
spodarstw domowych. Polityka energetyczna 
powinna współgrać z jednej strony ze wspiera-
niem konkurencyjności europejskiego przemy-
słu, z drugiej zaś z racjonalnie prowadzoną poli-
tyką wobec wyzwań, jakie przed nami stawiają 
zmiany klimatyczne. W tym kontekście również 
pamiętamy, że UE jest w dużym stopniu zależ-
na od importu surowców energetycznych. Dla-
tego też EPL uważa, że należy dążyć do dywer-
syfikacji tak źródeł, jak i dostawców surowców 
energetycznych, szczególnie jeśli chodzi o gaz 
ziemny. To można realizować w szczególności 
poprzez rozwój infrastruktury takiej jak inter-
konektory (czyli połączenia między systemami 
poszczególnych państw), możliwości pompowa-
nia gazu w dwie strony czy terminale do odbio-
ru gazu skroplonego (LNG). W tym kontekście 
trzeba wspomnieć, że posłowie do PE z Grupy 
EPL uznali, że budowa Nord Stream 2 kłóci się 
ze strategią dywersyfikacji.

Europejska ludowa rodzina polityczna jest motorem integracji 
europejskiej. Jej korzenie sięgają początków zjednoczonej Europy 
i założycieli: Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego i Konrada 
Adenauera. Europejscy chadecy zrzeszyli się w 1976 roku. Jako 
pierwsza Europejska Partia Ludowa skupia partie z wszystkich 

krajów UE o poglądach centrowych i centroprawicowych. 
Obecnie z EPL wywodzą się Przewodniczący Rady, a partia 

ma w Radzie Europejskiej 10 na 28 szefów rządów. W Komisji 
Europejskiej EPL reprezentuje 14 na 28 komisarzy na czele 

z Przewodniczącym Komisji. Od 1999 partie EPL wprowadzają 
najliczniejszą reprezentację Posłów do PE – obecnie 217. 
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Z  okazji jubileuszu  
zorganizowaliście Pań-
stwo na terenie Łęgów 
Dębińskich koncert 
plenerowy. Usłyszeli-
śmy muzykę najzna-
komitszych kompo-
zytorów, m.in. Piotra 
Czajkowskiego, Johan-
na Straussa, Stanisława 
Moniuszki, Wojciecha 
Kilara czy Georga Frie-
dricha Händla w  wy-
konaniu orkiestry Fil-
harmonii Poznańskiej. 
Byliście też sponso-
rem głównym premiery 

„Evity” w Teatrze 
M u z y c z n y m 
w Poznaniu i ja-
ko partner stra-
tegiczny zaanga-

żowaliście się w jeden z najważniejszych 
projektów jazzowych, jakim jest Era Jaz-
zu. Stawiacie mocno na kulturę... Jak roz-
poczęła się współpraca z Dionizym Piąt-
kowskim? 

Postawienie na kulturę to kwestia 
szerszego spojrzenia na biznes, na naszą 
branżę, niż tylko pompowanie wody i wy-
stawienie rachunków. Uzyskaliśmy zgo-
dę głównego właściciela, żeby, mówiąc 
najogólniej, zaistnieć w społeczeństwie. 
Z drugiej strony, myślę, że najmniej dys-
kusyjne i konfliktogenne jest postawienie 
właśnie na kulturę. Szczerze powiedziaw-
szy, nie pamiętam jak myśmy z  panem 
Dionizym, jak to mówią młodzi, się sku-
mali. Natomiast nie mogliśmy dopuścić, 
żeby człowiek, który jest jednym z guru 
jazzu w Polsce, który wykreował doskona-
ły festiwal, uciekł z Poznania. Co w prze-
szłości już miało miejsce. Albo żeby ten 
festiwal obumarł. Skonstatowaliśmy, że 
dobrze by było, żeby Poznań, w momen-
cie gdy odchodzi Transatlantyk, miał do 
dyspozycji ogólnopolski projekt kultural-
ny, który jest swego rodzaju wydarzeniem 
wyjątkowym... 

...i ma już znaną na świecie markę...
Dokładnie. Z drugiej strony „Evita”, któ-

ra kierowana jest do innego rodzaju odbior-
ców i w dłuższym czasie wystawiana, więc 
jesteśmy w stanie my, jako sponsor, z tego 
korzystać, dając przy okazji wsparcie miej-
skiej instytucji kultury, która w ostatnich la-
tach daje się wyraźnie zauważyć jeśli chodzi 
o jakość. No i trzecie wydarzenie wymienio-
na przez Panią, to coś, co jest moim oczkiem 
w głowie. Nie ukrywam, że podpatrzyłem 
w Berlinie podobny koncert, gdzie każdy 
może przyjść, posłuchać muzyki, tym razem 

klasycznej. Na naszym było około dwa i pół 
tysiąca osób przy średnio sprzyjającej po-
godzie. Ludzie, którzy być może nigdy by 
nie przyszli do sali koncertowej, tutaj mo-
gli po prostu, przechodząc, wejść na chwi-
lę i zostać, co się też działo. Widziałem ludzi 
z rowerami, przejeżdżali i zostawali z nami 
już do końca. A coś, co mnie szczególnie 
ucieszyło, czego nie brałem pod uwagę, 
jak formułowaliśmy ten projekt – było tam 
mnóstwo dzieci. Biegały sobie, ale co cieka-
we, nie było krzyków ani hałasów. Wszyscy 
skupili się na muzyce. To jest takie przybli-
żenie wyższej kultury. Kto chce, przychodzi, 
słucha dobrej muzyki w miłym otoczeniu, 
w plenerze, bez jakiegoś wielkiego zadęcia. 
A my mówimy: „Posłuchajcie. Nie jesteśmy 
tylko ci wstrętni, którzy wysyłają faktury, ale 
też dajemy coś z siebie”.
Piękny pomysł, rzeczywiście popular-
ny w  wielu miastach w  Europie. Miło, 
że Państwo podchwyciliście, na pewno 
z  dużą sympatią wszyscy do tego pod-
chodzili.

Mam taką nadzieję i mam nadzieję też, 
że gdy zrobimy to w przyszłym roku, bę-
dzie jeszcze więcej osób. Nie ukrywam, że 
bardzo dobrze współpracuje mi się z tymi, 
którzy te przedsięwzięcia organizują, czy 
to z panem Nentwigiem, z Kieliszewskim, 
czy Piątkowskim. To są fachowcy.
W  zeszłym roku zapowiedzieliście Pań-
stwo realizację czterystu zadań inwesty-
cyjnych na łączny koszt prawie półtora 
miliarda złotych. W  kwotę tę wliczone 
jest prawie 50 procent dofinansowania 
z Funduszu Spójności. Co zrobiono i co 
jeszcze Państwo zrobicie?

Jak postępują prace, to pewnie w du-
żej mierze widzą kierowcy. Odczuwają to. 
Wszyscy się cieszą... 

No nie wiem, czy wszyscy się cieszą, 
ale rzeczywiście prace powoli dobiegają 
końca. Ten rok jest kulminacją wszystkich 
uciążliwości, które powodujemy. W  ko-
lejnych latach będzie ich znacznie mniej. 
To obiecuję. Natomiast rok jest wyjątko-
wy, ponieważ kończymy inwestycje, któ-
re były zaplanowane czasami nawet dzie-
sięć lat temu, tak jak Stacja Uzdatniania 
Wody w Mosinie. Ten projekt był dziesięć 
lat temu rozpoczęty, skończył się parę ty-
godni temu. Stacja będzie funkcjonowała 
pewnie przez kolejne może czterdzieści lat. 
Zostawiamy coś po sobie. Pompowni ście-
ków też nikt nie zauważa, dopóki nie ma 
deszczu. Prace pozwolą na uniknięcie za-
lań w piwnicach na starym mieście. Podob-
nie pompownia wody, która też w razie po-
wodzi pozwoli nam w sposób bezpieczny 
podawać wodę do miasta. Również wie-
le takich inwestycji, które się zakopie i nie 
widać. Dzisiaj pewnie mało kto pamięta 
kolektor prawobrzeżny na ulicy Jana Paw-
ła czy kolektor w alei Niepodległości; nie 
ma już tam nas, wszyscy zapominają, na-
tomiast to przedsięwzięcie wymagało nie-
prawdopodobnego wysiłku. Jest też wiele 
inwestycji poza centrum miasta, chociaż-
by na Szczepankowej, na Starołęce, na róż-
nych peryferyjnych osiedlach, skądinąd 
powodujących mniejsze uciążliwości dla 
dużej części korzystających z komunikacji. 
To inwestycje, które stawiają nas na zupeł-
nie innej pozycji cywilizacyjnej, niż to mia-
ło miejsce jeszcze dziesięć lat temu. 

Temat rzeka
Z prezesem spółki Aquanet Pawłem Chudzińskim i wiceprezesem 
Włodzimierzem Dudlikiem rozmawia Mariola Zdancewicz

Które inwestycje były najtrudniejsze pod względem społecznym, inżynierskim czy po 
prostu wykonawczym? 

Są takie, które były dla nas dużym wyzwaniem. Jedną z trudniejszych była Stacja Uzdat-
niania Wody w Mosinie – najważniejszy obiekt zaopatrujący w wodę Poznań i okolice. Inwe-
stycję przygotowywaliśmy przez pięć lat, pięć lat ją budowaliśmy, był duży zespół inżynierski 
po stronie zamawiającego, duży zespół inżynierski po stronie wykonawcy robót i biura pro-
jektów. Te grupy się sprawdziły, oddaliśmy obiekt zgodnie z terminem, w budżecie, z efektem 
technologicznym. Sukces! Tym bardziej, że poznaniacy nie odczuli braku wody bądź gorszej 
jej jakości. Mieliśmy wiele trudnych momentów, kiedy trzeba było na przykład wyłączyć sta-
cję na dwie doby i nikt z klientów nawet o tym nie wiedział, ponieważ woda była w kranach. 
Oczywiście wykorzystaliśmy wszelkie możliwości techniczne, technologiczne, które pozwoliły 
właśnie w taki sposób pracować. To samo nie przyszło, pracowały nad tym świetne grupy in-
żynierskie. Dzisiaj wiemy, że możemy dostarczać wodę lepszą. Dużo lepszą, niż była kiedykol-
wiek w Poznaniu. To, co mówimy marketingowo: „Pijcie poznaniacy wodę z kranu, bo ona jest 
zdrowa, dobra”, to jest prawdą. Na pewno wszyscy zauważyli, że obecnie woda inaczej smakuje 
i nie ma jakiegoś dziwnego zapachu. Coraz mniej dajemy chloru...
A jak to jest możliwe, tak z mojego własnego doświadczenia, ponieważ mieszkam na 
Górczynie, że u mnie zawsze była zdecydowanie lepsza woda niż w innych miejscach 
Poznania, i wszyscy się śmiali ze mnie, mówili: „Co ty opowiadasz, przecież wszyscy 
mamy taką samą…”.

prezes Paweł Chudziński
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Włodzimierz Dudlik
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Na gorąco mogę powiedzieć: na pew-
no jest Pani bliżej źródła. Im dalej źródła, 
patrząc na długość rur, tym gorsza woda. 
Woda w rurach wchodzi w reakcję z tym, 
co w nich jest. A co jest w rurach? Wszystko, 
co się nagromadziło przez wielolecie. Rury 
mamy dwudziestoletnie, to są bardzo mło-
de rury, są rury pięćdziesięcioletnie, mamy 
w Poznaniu też rury stuletnie. Woda jest 
wodą żywą, zawiera takie czy inne związ-
ki biologiczne, i czasami nam robi psikusa. 
Dłużej płynie i ma prawo wejść w reakcje 
biologiczne. Ale to są rzadkie zjawiska, mo-
nitorujemy to, kontrolujemy, reagujemy na 
takie zdarzenia. 
A wracając do wyzwań...

...było nim również przykrycie naszych 
osadników wstępnych w  Koziegłowach, 
gdzie jest duża oczyszczalnia centralna, 
kluczowy, największy nasz obiekt, i  tam, 
uważam, było to największe wyzwanie in-
żynierskie. Po pierwsze mieliśmy nietypo-
we przykrycie osadników o średnicy 52 m 
i konstrukcję samonośną. Mało tego, wa-
runki silnie korozyjne, czyli trzeba było zna-
leźć odpowiednią konstrukcję i odpowied-
ni materiał do tej konstrukcji, druga rzecz 

– jak przykrywaliśmy, musieliśmy również 
rozwiązać problem jaką technologię filtra-
cji powietrza najlepiej zastosować, tak aby 
skutecznie zutylizować nasze odory. Tech-
nologia do desodoryzacji była wielokrot-
nie testowana. Mieliśmy dużo ofert, które 
nie spełniły naszych oczekiwań. Chcieliśmy, 
aby powietrze blisko oczyszczalni było czy-
ste, żeby nasi sąsiedzi nie odczuwali uciążli-
wości. Taką technologię znaleźliśmy dopie-
ro po kilku latach. Niektórzy mówią: „Co za 
problem, Internet, targi, można pojechać, 
zobaczyć”. Nie, to nie było takie łatwe, kil-
ka technologii obserwowaliśmy w Europie, 
wykonaliśmy kilka testów pilotażowych 
i  dopiero wtedy podejmowaliśmy decy-
zję, ale w momencie gdy już mieliśmy te 
dwa tematy załatwione, pojawił się trzeci – 
zgarniacz. Też trzeba go było poszukać na 
rynku. Miał spowodować, że będzie mało 
powietrza do utylizacji i będzie mógł się 
kręcić pod dachem. Ciekawostka – dach, 
czyli kopuły przyjechały z Hiszpanii, odo-
ryzacja była z Francji, a zgarniacz z Finlandii. 
Polscy inżynierowie to złożyli, uruchomili 
i wszystko sprawdziło się w stu procentach.
Na ile lat to powinno starczyć? 

Mamy odporność korozyjną kopuł. Są-
dzę, że to jest kwestia wielu lat, dwudziestu, 
może trzydziestu... Natomiast jeżeli chodzi 
o technologię, mamy dziesięcioletnią gwa-
rancję. To jest rzadkość. Niektórzy złośliwie 
zapytają: „Czy firma realizująca projekt po 
dziesięciu latach będzie istniała?”. My jeste-
śmy dobrej myśli. Firmy, od których kupo-
waliśmy poszczególne podzespoły, to są 
firmy funkcjonujące na rynku już od wielu 
lat, to nie są firmy, które powstały wczoraj. 
A społecznie?

A społecznie, to powiem tak: najwięk-
sze wyzwanie to zamknąć ruch uliczny 
w  centrum Poznania na znaczącej ulicy 

tranzytowej i przez parę mie-
sięcy prowadzić inwestycje. 
Każdy z  nas jest kierowcą, 
każdy porusza się po Pozna-
niu, wie, jakie są to problemy. 
Mieliśmy problem skoordy-
nowania inwestycji miejskich 
z ZDM, PIM, który prowadzi 
w  tej chwili inwestycje na 
Kaponierze czy Dąbrowskie-
go. My też przynosimy ko-
munikaty, że zamykamy uli-
ce, i muszą być one przede 
wszystkim wiarygodne. Je-
żeli mówimy, że ulica jest za-
mknięta na trzy miesiące, to 
mają być trzy miesiące, a nie trzy 
miesiące i  tydzień. Bardzo sta-
ramy się być wiarygodnymi, je-
śli mówiliśmy, że aleję Niepodległości za-
mykamy na określony czas, a kończymy 
wcześniej, wtedy jest dobry odbiór spo-
łeczny. Aleja Niepodległości to jest nasza 
ostatnia tak znacząca inwestycja w samym 
centrum. Kontrakt był wynagrodzeniowy 
za wcześniejsze skończenie. Wykonawca 
tak układał harmonogram, by rozpocząć 
roboty nie na dwóch, tylko na trzech fron-
tach. I jeszcze dodam, że tam trwała budo-
wa Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zazę-
biały się prace, a koordynacja była bardzo 
złożona. Na tym przykładzie mogę powie-
dzieć tak: dobrze przygotowana inwesty-
cja daje zawsze możliwość zakończenia jej 
w terminie, a nawet wcześniej.
A  jaką budowę uznałby Pan za najcie-
kawszą?

W  tej chwili robimy renowacje sie-
ci kanalizacyjnej w Poznaniu. Ważne jest 
jak zabezpieczyć budowę, żeby było jak 
najmniej utrudnień. I żeby jak najszybciej 
skończyć. To są takie wyzwania, których 
nie widać, a są interesujące inżyniersko...
My tylko widzimy otwartą studzienkę, sa-
mochód, ekipa stoi, patrzy, niektórzy mó-
wią złośliwie, że w  dziurę, i  nic nie robi. 
Przepraszam, tam pod ziemią są ludzie, 
pracują na przykład metodą rękawa lub 
metodą segmentów przeciskanych. 
Będziecie Państwo aplikować o kolejne 
środki unijne?

Na pewno. Nie mamy w planie już ta-
kich dużych inwestycji, jeden z większych 
tematów to kanalizacja w Kiekrzu. To chy-
ba będzie nasza najbardziej prestiżowa in-
westycja, która ma spowodować ochro-
nę jeziora. Tam po prostu jest najwięcej 
szamb. Mamy XXI wiek, a  tam nadal są 
szamba. Brak dostępności do kanalizacji to 
jest dla mnie najciekawszy w tej chwili 
projekt unijny.
Kiedy to nastąpi?

J e s t e ś m y  p o 
ws tę p nyc h  roz -
mowach z  ZDM, 
z  któr ym bę -
dziemy współ-
pracować przy 
o d t w a r z a n i u 

dróg. Będzie też budo-
wana deszczówka, są 
już pierwsze spotka-
nia, pierwsze koordy-
nacje tych wspólnych 
inwestycji. 
Wyeliminowaliście 
Państwo zalewanie 
piwnic budynków na 
Starym Rynku w  Po-
znaniu.

To jest też bardzo 
interesujące. Dobrze, że 
Pani o tym przypomnia-

ła, ponie-
waż konse-
kwentnie 
od wielu 
lat prowa-

dzimy inwestycje, które mają odciążyć sta-
rą kanalizację na Starym Mieście w Pozna-
niu, gdzie mamy kanalizację ogólnospławną, 
i dopiero kiedy pada deszcz, wszyscy sobie 
przypominają, że trzeba inwestować w infra-
strukturę podziemną.

Mieliśmy wiele inwestycji, które spowo-
dowały odciążenie starego systemu, takie 
jak pompownia przy Hetmańskiej, gdzie 
cały obszar górczyńsko-junikowski kiero-
wany jest tranzytem na drugą stronę Warty, 
omijając Stare Miasto. A mogliśmy to zrobić 
tylko dlatego, że parę lat temu zbudowali-
śmy kolektor prawobrzeżny za prawie sto 
milionów. To bardzo poprawiło hydraulikę 
Garbar i Starego Miasta. Dzisiaj podwajamy 
wydajność Przepompowni „Garbary” – inwe-
stycja jeszcze trwa. 
Dlaczego? 

Ponieważ stara pompownia, która stoi 
obok i ciągle bardzo dobrze pracuje, nie 
ma wydajności. W porze deszczowej do-
chodzi do maksymalnej zdolności przepu-
stowej. Dalej, niedawno zakończona inwe-
stycja na alei Niepodległości zbiera jedną 
trzecią ścieków ze Starego Miasta. Kolejne 
odciążenie to kolektor sucholesko–umul-
towski, który również odbiera przepływ 
ścieków przez stare miasto. I pojawia się 
pytanie dla nas inżynierów: czy to wystar-
czy, by nie dały się nam we znaki kolejne 
nawalne deszcze, takie jak miały miejsce 
15 sierpnia, a nie daj Boże podobne do 
tych z 2010 roku, powodujące, że prawie 
cały Stary Rynek był podtopiony. 
Z czego Pan jest zadowolony?

Że jest tyle pracy i tyle wyzwań, in-
żynierskich, organizacyjnych. Niektó-
rzy narzekają na brak pracy. Ja nie.

wiceprezes Włodzimierz Dudlik
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Wystartował sie-
dem lat temu... I oto 
na przełomie sierp-
nia i września 2008 
roku w  Nowym To-
myślu pojawili się 
artyści i  rzemieślni-
cy z 13 krajów świa-
ta. Powiało egzoty-
ką, bo na placu, pod 
parasolami zasiedli 
nawet Afrykańczy-
cy z Senegalu, Burki-
na Faso, Kamerunu, 
Mali. A było co oglą-
dać. Jak się okazało, 
wyplatać można nie 

tylko z wikliny, a na 
dodatek o niebo wię-
cej niż tylko zwykły 
koszyk, czy fotel ze 
stolikiem. Sięgnięto 
po korzeń sosny, ro-
gożynę, łubę, winil, 
sznurek, słomę, trzci-
nę. Na oczach tysię-
cy ludzi powstawała 
sztuka pleciona pal-
cami. Tak brzmiał 
fragment relacji 
z  pierwszego fe-
stiwalu. Sceptycy 
twierdzili wówczas, 
że pomysł spali na 

panewce. Jednak pesymistyczne progno-
zy nie spełniły się, a w tym roku odbyła już 
trzecia edycja imprezy, której ideę stanowi 
kontynuowanie oraz promowanie tradycji 
plecionkarskiej. 

Wydarzenie zainicjowało przejście uli-
cami miasta barwnego korowodu, do któ-
rego dołączyły międzynarodowe delegacje. 
Zaroiło się od flag i  kolorowych narodo-
wych strojów.

 Gwoździem programu był IV Między-
narodowy Konkurs Plecionkarski o Grand 
Prix. W szranki stanęli plecionkarze z Au-
stralii, Japonii, Tajwanu, krajów Afryki oraz 
Europy. Osobno oceniano prace nade-
słane wcześniej m.in. z Nepalu, Meksyku, 
Hondurasu, Wietnamu i  Laosu. Dla prac 

Bogumiła Hyla

Oplatamy cały świat! 
Zaczynamy 
od Nowego 
Tomyśla…

Już po raz trzeci na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa odbył się połączony z Jarmar-
kiem Chmielno-Wikliniarskim Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich przy współudziale Urzędu Miejskiego Nowego 
Tomyśla z podległym Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, Starostwa Powiatowego oraz Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

W wiklinowym cylindrze animator wszystkich działań 
Andrzej Pawlak 
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uczestników obecnych na festiwalu wy-
odrębniono pięć kategorii: kosze, meble, 
galanterię, formę artystyczną oraz formę 
architektoniczną, cieszącą się największą 
popularnością. Jury uwzględniło oryginal-
ność, sposób wykonania prac, technikę oraz 
staranność. Warto zaznaczyć, że w kategorii 
meble doceniono wysiłki Polaków, co praw-
da pierwsze miejsce zajął mieszkaniec Chile, 
ale drugie Polak – Grzegorz Nikolin, a ko-
lejne Rafał Górczyński z Nowego Tomyśla. 
Spośród zwycięzców, którzy stanęli na naj-
wyższym stopniu podium, wyłoniono lau-
reata głównego – obywatela Francji – Fran-
coisa Desplanchesa, któremu Podsekretarz 
Stanu Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk wręczyła 
Grand Prix. 

Rywalizując o  na-
grodę główną, uczest-
nicy festiwalu mogli 
zaprezentować swoje 
zdolności oraz podzie-
lić się doświadczenia-
mi. Natomiast wszyscy 
mieli okazję również na 
targu podziwiać orygi-
nalne cudeńka, poznać 
surowce i  techniki. Jak 
podkreśla Andrzej Paw-
lak, pomysłodawca fe-
stiwalu i popularyzator 
wikliny, do wyrobu ple-
cionek używa się nie tyl-
ko pędów wierzb, ale tak-
że palm, bambusów czy 
trawy. To rośliny charak-
terystyczne dla różnych 
szerokości geograficznych. Właśnie dzię-
ki temu nasz festiwal to przekrój światowej 
sztuki wyplotu. 

Na imprezie znalazło się także miejsce 
dla wystawy międzynarodowego projek-
tu „Viva Basket!” Stowarzyszenia Serfenta 
z Cieszyna, współdziałającego w ogólno-
polskim programie ochrony ginących za-
wodów. Swoimi umiejętnościami mogli 
pochwalić się również nieobojętni na wy-
jątkowość polskiej natury miłośnicy sło-
wa pisanego biorący udział w konkursie 
literackim „O wiklinowy laur”. Szczególnie 
cieszyła akcja pod nazwą „Oplatamy cały 
świat! Zaczynamy od Nowego Tomyśla…”, 
czyli wyplatanie przez kilkadziesiąt osób 
najdłuższego wiklinowego warkocza, ma-
jącego zapewnić nowotomyskim i zaprzy-
jaźnionym plecionkarzom pobicie rekordu 
Guinnesa na najdłuższą plecionkę świata, 
na której wykonanie przeznaczono tonę 
wikliny, a w zamyśle przykładających się do 
pobicia rekordu piękny warkocz powinien 
mieć ponad kilometr długości. Dodajmy, 
że do tej pory do „Księgi rekordów Guin-
nesa” wpisano już nowotomyski wiklinowy 

kosz-gigant o dłu-
gości 19,8 m, sze-
rokości 9,53  m 
i   w y s o k o ś c i 
8,98  m, ponadto 

miasto słynie z wiklinowej muszli koncer-
towej oraz z wiklinowych instalacji doda-
jących uroku deptakowi. 

Nowotomyska impreza przyciągnęła 
około 250 plecionkarzy z ponad 60 krajów 
i ogromną liczbę zwiedzających. 

Miasto nad Szarką nie bez przyczyny 
nazywa się „miastem wikliniarzy”, a dzi-
ka wiklina upodobała sobie to urokli-
we miejsce i  obficie zarasta jej brzegi 
i brzegi Obry, a kiedy w 1885 roku jeden 
z mieszkańców Trzciela, znajdującego się 
niedaleko Nowego Tomyśla, sprowadził 
z  Ameryki nową odmianę wikliny, tzw. 
amerykankę, wyplatanie koszyków i  in-
nych przedmiotów, cieszących się wów-
czas dużym powodzeniem, ruszyło peł-
ną parą. Tradycja plecenia miała swoje 
apogeum w połowie XIX wieku, kiedy to 
furorę robiły wyplatane meble – kołyski, 
stoły oraz niezapomniane i wciąż obec-
ne w wielu domach bujane fotele. Popu-
larność produktów skłaniała do zakłada-
nia szkół kształcących w sztuce plecenia. 
Jednym z  najbardziej znanych zakła-
dów wikliniarskich był początkowo „Las” 

– przedsiębiorstwo założone przez Józefa 
Górniaczyka jeszcze przed II wojną świa-
tową. Po upadku firmy na terenie miasta 
powstała kolejna, tym razem z inicjatywy 
Jana Bartoszewicza. Do rozsławienia wi-
klinowego miasta przyczyniło się utwo-
rzone w 1985 roku, jako oddział Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum 
Wikliniarstwa i Chmielarstwa, obchodzą-
ce w tym roku trzydziestolecie działalno-
ści. Wciąż zaskakuje odwiedzających bo-
gactwem ekspozycji. Na uwagę zasługują 
przede wszystkim wystawy stałe: „Histo-
ria wikliniarstwa i plecionkarstwa w Pol-
sce”, „Odmiany wikliny oraz innych su-
rowców i materiałów plecionkarskich” czy 

„Kosze dawniej i dziś – 100 lat polskiego 
wzornictwa plecionkarskiego”. W  rejon 
Nowego Tomyśla przyjeżdżają artyści-

-plastycy w  związku z  organizowanymi 
od 1970 roku Ogólnopolskimi Plenerami 
Wikliniarskimi. Muzeum zaczęło gościć 
ich uczestników w nowej edycji imprezy 
od 2001 roku. Organizowane są również 
warsztaty „Wiklina dla amatorów”, pozwa-
lające na zdobycie wiedzy z zakresu histo-
rii wikliny, plecionkarstwa oraz samego 
przygotowania wikliny do procesu ple-
cenia. Pasjonatów wciąż przybywa... 

fot. Ryszard Ratajczak
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Dwa dni temu na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu wysłu-
chaliśmy wykładu wirtuoza chemii, jak 
Pan go nazwał, i  noblisty, Jean-Marie 
Lehna. Tytuł wykładu brzmiał „From 
Matter to Life: Chemistry? Chemistry!”, 
czyli w wolnym tłumaczeniu: „Od mate-
rii do życia. Chemia? Chemia!”. To ważne 

wydarzenie odbyło się przy pełnej auli, 
z  udziałem wielu znakomitych osób 
z dziedziny chemii...

I nie tylko chemii...
Tak, proszę opowiedzieć o  tym wyda-
rzeniu, bo to Pan jest spiritus movens 
tego przedsięwzięcia.

Sam Jean-Marie Lehn Nagrodę Nobla 
otrzymał w roku 1987, miał wtedy tylko 48 
lat, co dodatkowo go wyróżnia. Wspólnie 
z nim nagrodę otrzymali Amerykanin Do-
nald J. Cram, bardzo znana postać w che-
mii, i Charles J. Pedersen. Wtedy pojawiło 
się pojęcie chemii supramolekularnej, choć 
jej korzenie sięgają czasów dużo wcześniej-
szych. Już około 1900 roku Emil Fischer de-
finiował dopasowanie molekularne analo-
giczne do „klucza i zamka”. Jeśli reagujące 
elementy się dopasują jak „klucz do zam-
ka”, wówczas zachodzi reakcja, jeśli nie, to 
nie zachodzi. To proste przybliżenie, sprzed 
ponad stu lat, wprowadzone do chemii 
w sensie preparatywnym spowodowało, że 

wiele rzeczy, któ-
re według wcze-
śniej  znanych 
kanonów wyda-
wały się niewy-
konalne, chemicy 
potrafili potrak-
tować po nowe-

mu. Ich działania 
zaowocowały tym, 
że dzisiaj mamy 
chemię supramole-
kularną czy rozpo-
znanie molekular-
ne, czyli niezwykle 
dynamicznie rozwi-
jającą się dziedzinę 
wiedzy. To nie tylko 
chemia, ale także 

nauka o materiałach, o technologii ich wy-
twarzania, o nowych półprzewodnikach; 
to bardzo, bardzo wiele różnych aplikacyj-
nych zastosowań. Jean-Marie Lehn to fun-
damentalne nazwisko, od którego to się 
wszystko zaczęło, dzięki niemu także po-
wstał Instytut Inżynierii Supramolekularnej 
w Strasburgu. 
Mówimy to w  świetle obecnej sytuacji 
w polskiej chemii, która jest jedną z naj-
lepszych naszych wizytówek na świe-
cie...

Muszę trochę zaprotestować, nie ma 
polskiej chemii, niemieckiej czy rosyjskiej...

...ale są polscy naukowcy, polskie uni-
wersytety...

...które potrzebują możliwości, żeby 
po prostu być w  tym miejscu i  kreatyw-
nie pracować. Niewątpliwie dokonania 
chemików w Polsce są bardzo dobrze po-
strzegane w świecie, ale to nie znaczy, że 
ktoś zauważył nasze osiągnięcia i powie-
dział „okey”. Wszystko to można zmierzyć, 

to kwestia ilości publikacji, cytowań 
itd. Nasze prace są cenione. Dzieje się 
tak dlatego, że potrafimy wykonywać 
profesjonalnie jedną piękną rzecz – 
potrafimy dobrze kształcić. Mury na-
szych uczelni opuszczają znakomicie 
przygotowani zawodowo doktorzy 
czy studenci, którzy są przyjmowani 
do pracy za granicą! Mamy doskona-
le wykształconą, użyjmy brzydkiego 
słowa, siłę roboczą. I to jest powód 
do dumy. Ale z  drugiej strony nie 
można ukrywać, że poza sukcesami, 
borykamy się również z problemami. 
W  ciągu ostatnich dziesięciu, pięt-
nastu lat Europa dała nam szansę: 
gigantycznie dofinansowała nasze 
prace. Słowo „gigantycznie” nie jest 
przesadą, ponieważ naprawdę otrzy-
maliśmy z Europy solidne wsparcie 
finansowe. Dzięki temu mamy znakomitą 
infrastrukturę, nabyliśmy mnóstwo apa-
ratury, pobudowaliśmy centra technolo-
gii zaawansowanych badań itd., i  nagle 
okazuje się, że to wszystko wspaniale, tyl-
ko zaczyna nam brakować pieniędzy na 
utrzymanie podstawowej bazy badawczej, 
a wydaje się, że decydenci, mówiąc ogól-
nie, nie bardzo to dostrzegają. 
I tak doszliśmy do kwestii listu otwartego 
do Pani Premier wystosowanego przez 
dziekanów wydziałów chemicznych. 

Właśnie. Podpisało go około stu osób 
i  choć adresatką była Pani Premier, to 

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

w
 nieoptym

istycznych czasach
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został wysłany do wielu innych odbiorców. 
Znaleźliśmy się na granicy, czyli w sytuacji, 
gdy przyznawane środki już nie na badania, 
na utrzymanie infrastruktury, de facto rów-
noważą koszty, co skutkuje tym, że naby-
cie czegokolwiek dla potrzeb chemii stało 
się niewykonalne. Możemy jedynie modlić 
się, żeby nic się nie zepsuło. Tu nie chodzi 
o cenę aparatu. Weźmy chociażby materia-
ły eksploatacyjne, takim przykładem niech 
będzie ciekły hel. Kosztuje on w Polsce tyle 
samo co na Zachodzie. Jego cena nie jest 
w Polsce niższa ze względu na tańszą siłę 
roboczą. Jest dokładnie taka sama i każ-
dorazowo trzeba nabyć tyle samo helu dla 
aparatu, bo inaczej nie będzie pracował 
magnes nadprzewodzący. Pytanie: skąd 
wziąć fundusze? I  tutaj zaczyna się pro-
blem. Finansowo stoimy nie najlepiej, ale 
mamy nadzieję, że może coś się zmieni. 
Otrzymaliśmy odpowiedź od Ministra, za-
pewnienie, że będzie lepiej, że trwają przy-
gotowania prowadzące do zwiększenia na-
kładów. Jednak, szczerze mówiąc, posłużę 
się parafrazą biblijnej wypowiedzi Tomasza 
Apostoła: Jak nie zobaczę, to nie uwierzę. 
Również profesor Jean-Marie Lehn pod-
pisywał niedawno list intencyjny traktu-
jący o finansowaniu nauki w Europie...

Bardzo dobrze, że Pani to przypomnia-
ła. Miała być strategia lizbońska, która po-
winna doprowadzić do tego, że na bada-
nia naukowe przeznaczymy docelowo 3% 
PKB. Byłoby cudownie, bo w tej chwili nasz 
budżet przewiduje na badania naukowe 
w Polsce i utrzymanie Polskiej Akademii 
Nauk mocno poniżej 1%. Strategia lizboń-
ska nie istnieje. To kolejny rok spadku dota-
cji przeznaczonych dla wydziałów chemicz-
nych uczelni wyższych. 

Akcentem sprzed kilku lat było posta-
wienie na badania podstawowe, czyli na 
ten aspekt, którym możemy się pochwalić. 
W tej chwili mamy jakby odwrócenie sy-
tuacji, również w Europie, gdzie za punkt 
główny obiera się badania aplikacyjne. Te 
badania będą kierowane do praktyki, do 
przemysłu, do zakładów aplikacyjnych, do 
tych miejsc, w których rozwiązań konkret-
nych problemów szuka się u naukowców, 
na uniwersytetach czy na akademii, czy 
gdziekolwiek. Jednak żeby coś takiego 
funkcjonowało, w Polsce potrzeba zmian, 
decyzji naprawdę na najwyższym szcze-
blu, i to decyzji politycznych. Polski prze-
mysł chemiczny, i  nie tylko chemiczny, 
nie jest zainteresowany finansowaniem 

badań; jest bardziej zainteresowany za-
kupem droższych gotowych technologii, 
zakładając, że trafi na technologie spraw-
dzone, niezawodne. Każde podjęcie badań 
wiąże się z ryzykiem, dlatego że nie zawsze 
udaje się doprowadzić do uzyskania zakła-
danych celów. Dopiero finał pokazuje, czy 
dane przedsięwzięcie było opłacalne. Ale 
tak wygląda metoda dzia-
łania wszystkich najbardziej 
rozwiniętych krajów. Inwe-
stują w naukę! My znajduje-
my się na początku długiej 
drogi. Nie wiem, czy dożyję 
czasów, gdy w Polsce bada-
nia będą finansowe przez 
państwo i  przez przemysł, 
jakbym sobie tego życzył...
Nie tylko Pan narzeka, 
narzekają wszyscy, rów-
nież wyższe szkoły tech-
niczne... Może to jest 
wina nie tylko tego, że in-
stytucje nie są zaintere-
sowane, ale może mają 
jeszcze ciągle za mały po-
tencjał finansowy?

Pieniądze to jedno, ale 
generalna strategia finansowania i szkol-
nictwa wyższego, i wyższego szkolnictwa 
technicznego, czyli politechnik, dotyczy to 
także badań naukowych, podstawowych, 
aplikacyjnych, to wszystko wymaga roz-
sądnego zastanowienia się. Profesor Jean-

-Marie Lehn podpisał się pod petycją, ale 
to zrobił profesor Jean-Marie Lehn – nobli-
sta, który pochodzi z bogatej Francji, gdzie 
nakłady są znacznie większe niż u nas. Wy-
daje się, że dobrze byłoby, gdybyśmy po 
prostu rozważyli wszystko spokojnie, spo-
glądając z szerszej perspektywy, abyśmy 
przypadkiem za jakiś czas nie znaleźli się 
w takiej sytuacji, gdy nagle zabraknie wy-
kształconych inżynierów, w tym chemików 
dla przemysłu, na których zapotrzebowa-
nie gigantycznie wzrośnie. A my rozłożymy 
bezradnie ręce. Tylko że to będzie natural-
ny obrót rzeczy – nie znajdziemy chemi-
ków, jeśli przestaniemy ich kształcić. Aby 
zapewnić studentom naukę na odpowied-
nim poziomie, naukę nowoczesną, musimy 
prowadzić badania, a w obecnej sytuacji 
mamy związane ręce. Kształcenie nie pole-
ga na przekazywaniu wiedzy sprzed kilku-
nastu lat, ponieważ ona wciąż posuwa się 
do przodu. W związku z powyższym znowu 
możemy być dostarczycielami tzw. „human 

resources”, czyli „zasobów ludzkich” dla za-
chodnich krajów naszej wspólnej, zjedno-
czonej Europy. To tak może być!
Sądzi Pan, że wszyscy wyjadą?

Za granicą będzie praca, a nasi absol-
wenci znajdą ją dzięki dobremu wykształ-
ceniu. Jednak chciałbym, żeby najlepsi byli 
tu. Zapraszanie takich ludzi jak profesor Je-

an-Marie Lehn ma pokazać dwie rzeczy, że 
z jednej strony noblista przyjeżdża do uni-
wersytetu w Poznaniu, docenia go i mówi: 

„Dobrze, warto było przyjechać”…
...i jaki piękny wykład wygłosił...

...ale z jego przyjazdem wiąże się rów-
nież druga sprawa. Każde tego typu wy-
darzenie zwraca uwagę przygodnego, 
statystycznego poznaniaka z ulicy. Może 
pomyśli, że na tym uniwersytecie w  Po-
znaniu to oni chyba muszą być nie najgor-
si, skoro przyjeżdża do nich noblista.
Jak Pan widzi przyszłość nie tylko che-
mii, ale nauki w Europie i w Polsce?

Widzę optymistycznie, że docelowo, 
gdzieś tam… za Wyspiańskim „Teatr mój 
widzę ogromny”...

To samo pytanie, które Pani postawi-
ła, zadawało przez ostatnich dwadzieścia 
lat wielu moich przyjaciół z USA, Kanady: 

„Jak tam u ciebie, w Polsce, się dzieje?”. Ja 
odpowiadam: „Wiesz, jedziemy w dobrą 
stronę, tylko że to jeszcze nie jest auto-
strada, tylko taka kręta droga, obijamy się 
od jednego do drugiego zakrętu”. I moż-
na byłoby szybciej, ale mimo wszystko 
jedziemy...

fot. Maciej Męczyński –  
Życie Uniwersyteckie

Optymistyczne 
spojrzenie chemika
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Drezyny to małe pojazdy wykorzystywane przez pracowników kolei do inspekcji torów oraz trans-
portu narzędzi do ich naprawy. Z początku napędzane ręcznie, później silnikami, do dziś używane 
są do przewozu osób i rzeczy na krótkich dystansach. Okazało się, że mogą być również świetnym 
urządzeniem do rekreacji. Są tak skonstruowane, że część pasażerów zajęta jest „pompowaniem”, 
podczas gdy pozostali, siedząc na ławeczkach, podziwiają widoki. Organizowane są nawet wyści-
gi drezyn. Co ciekawe, przy jeździe z górki drezyny ręczne typu „pompa” osiągają prędkość nawet 
70 km/h! 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia-
łania Gościnna Wielkopolska”, obejmują-
ce obszar dziesięciu gmin i powołane dla 
rozwoju turystyki wiejskiej, z coraz więk-
szym rozmachem realizuje projekt „Kolej 
na Luzie”, który ma na celu wykorzystanie 
nieczynnych linii kolejowych. To ciekawa 
propozycja dla Wielkopolan i nie tylko, bo-
wiem poruszanie się drezyną to doskonały 

pomysł spędzenia czasu z  rodziną, przy-
jaciółmi czy z kolegami z pracy. Senator 
Marian Poślednik, prezes stowarzyszenia 
i pomysłodawca projektu, z wielkim opty-
mizmem patrzy na rozwój drezynowe-
go szlaku, tym bardziej że jak sam mówi: 
Mamy świetny przykład. W niemieckim Ku-
sel na terenie Nadrenii Palatynatu taki pro-
dukt turystyczny funkcjonuje już dziesięć 

lat i budowany był w podobny sposób, czy-
li poprzez grupę gmin za pomocą środków 
europejskich. Widziałem, jak wykorzystano 
40-kilometrowy odcinek nieczynnej trasy. 
Dziś turystyczny transport kolejowy przewo-
zi tam rocznie około 35 tysięcy osób. Po dro-
dze jest muzeum oraz hotele i restauracje. Na 
terenie, który obejmuje swoim zasięgiem 

„Gościnna Wielkopolska”, jest blisko 100 

Odkryj drezynę!
Kolej na luzie
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km nieczynnych linii kolejowych, war-
to wykorzystać je więc na potrzeby tu-
rystyki. To nowatorski projekt w skali 
kraju, ale zainteresowanie nim już jest 
ogromne. Wystarczy spojrzeć na liczbę 
uczestników i oglądających podczas 
drezyniarskich imprez. – Sporo pracy 
jeszcze przed nami, aby był to turystycz-
ny produkt, z którego moglibyśmy być 
dumni, niemniej jednak widzę pozytyw-
ne symptomy w postaci bardzo mocno 
zaangażowanej grupy samorządowców 

– dodaje senator Poślednik. 
W  Niemczech zakupiono drezy-

nę, która ma posłużyć do zbudowania 
własnego prototypu drezyny rekre-
acyjnej. Obecnie trwają też poszukiwa-
nia producenta, który docelowo może 
być partnerem w realizacji „Wielkopol-
skiego Szlaku Drezynowego”. 

Turyści w ramach oferty będą mo-
gli wykupić pakiety obejmujące prze-
jazd drezyną, nocleg, lokalne wiktu-
ały, a  także program towarzyszący. 
Wystartują ze stacji drezynowej po-
łączonej z  centrum informacji tury-
stycznej i centrum techniki drezyno-
wej, a zakończą dzień w „Wagonie na 
Luzie”, czyli w  zaadoptowanych wa-
gonach kolejowych służących jako 
miejsca noclegowe. Cała aktywność 
będzie się odbywać na pokładach dre-
zyn z floty gościnnych drezyn, na szla-
ku gościnnej trasy drezynowej. Pod-
czas rajdu drezyną lub poruszania się 
innymi środkami transportu odwie-
dzający będą mogli zregenerować siły 
w zaadoptowanych na restauracje, ka-
wiarnie, pensjonaty i stanice drezyno-
we dworcach i  stacjach kolejowych. 
Aktywny wypoczynek na drezynach 
wzbogacą wydarzenia towarzyszące, 
na przykład wyścig na czas. Podczas 
podróży mogą być organizowane po-
stoje przy sadach i gospodarstwach 
rolnych na smakowanie regionalnych 
receptur. Do tego przewodniki audio 
z nagraną narracją dotyczącą atrakcyj-
ności mijanych obszarów.

To w planach, a obecnie już od po-
nad dziesięciu lat odbywają się zawo-
dy drezynowe, które służą nie tylko pro-
mocji sportowego stylu życia, ale także 
promocji nieczynnych linii kolejowych, 
zachowania ich do celów turystycznych 

– wyjaśnia Marian Poślednik.
Za nami już XI Otwarte Mistrzo-

stwa Wielkopolski Gościnnej w  wy-
ścigach drezyn. Wszystkie zawody 
w  sezonie rozegrano na drezynie 
Krzywińskiej Kolei Drezynowej. Im-
preza ściągnęła mnóstwo miłośni-
ków rywalizacji i  mocnych wrażeń. 
Zmagania osad mogliśmy oglądać na 

nieczynnych dworcach kolejowych 
w Bielewie, Wieszczyczynie, Racocie, 
Smolicach, Pępowie, Dłoni, Jutrosinie, 
Miejskiej Górce, gdzie osady zdobywa-
ły kolejne punkty w ramach Grand Prix. 
Po ich startach tory rozgrzane były do 
czerwoności. Łącznie w całym cyklu 
udział wzięło 106 osad, 424. zawodni-
ków oraz około 4. tysięcy widzów.

Finałowe zmagania odbyły się 
w Miejskiej Górce, a poprzedziła je ry-
walizacja czteroosobowych osad, któ-
re zgłosiły chęć udziału w repasażach. 
Zwycięzcami okazała się ekipa Herku-
lesa Konary, która pokonała drugi ze-
spół Herkulesa oraz przedstawicieli 
Szkaradowa. Oprócz rywalizacji w wy-
ścigach drezyn ręcznych, mistrzostwa 
obfitowały także w wiele dodatkowych 
atrakcji. Dla najmłodszych były zjeżdżal-
nie, malowanie twarzy, odbył się kon-
kurs rysunkowy z nagrodami, przejażdż-
ki drezynami oraz rikszą. W przeszłość 
przeniosła uczestników imprezy wysta-
wa zdjęć wielkoformatowych przedsta-
wiających dworzec w  Miejskiej Górce 
oraz ekspozycja urządzeń i  przedmio-
tów używanych przez kolejarzy – mówi 
Karol Skrzypczak, burmistrz Miejskiej 
Górki. W mundurze dyżurnego ruchu 
kolejowego zaprezentował się Witold 
Głowacz, pracownik kolei, który od-
prawił ostatni pociąg z byłego dworca 
w Miejskiej Górce. Dawna stacja kole-
jowa ożyła ponownie...

Gdyby nie drezyniarska impre-
za, wielu z pewnością nie wiedziałoby 
nawet, że w pobliżu Jutrosina jest sta-
cja kolejowa. I nic dziwnego, bo trasa 
Rawicz-Kobylin jest nieczynna już od 
około 25 lat. Utrzymywany jest jedynie 
odcinek z  Rawicza do Miejskiej Gór-
ki. A  okoliczne gminy mają co poka-
zać osobom, które zdecydowałyby się 
na turystyczny przejazd koleją, a może 
na wczasy pod gruszą. W Jutrosinie na 
przykład jest zbiornik wodny. Jego po-
tencjał został wykorzystany również 
w związku z wyścigami drezyn. Przy-
gotowano trójbój. Drużyny najpierw 
musiały przepłynąć pewien odcinek ka-
jakiem, potem na zawodników czekał 
przejazd rowerem na dworzec kolejo-
wy, gdzie rywalizowali na drezynach. – 
Warto w niebanalny sposób zagospoda-
rować dworce. W jutrosińskim mogłaby 
istnieć wypożyczalnia rowerów i punkt 
gastronomiczny – podkreśla Zbigniew 
Koszarek, burmistrz Jutrosina. W Rawi-
czu są słynne planty czy basen – dodaje 
burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.

red.
fot. Archiwum LGD „Gościnna Wielkopolska”, 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce, J. Twardak

Miêdzygminny Zwi¹zek Turystyczny

Wielkopolska Goœcinna 
ul.  Powstañców  Wlkp. 43, 63- 830 Pêpowo

tel. 65 5741222
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Światowej sławy transplantolog odebrała w Po-
znaniu statuetkę Złotego Hipolita w siedzibie Urzędu 
Wojewódzkiego w saloniku reprezentacyjnym woje-
wody. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Ma wielkie 
znaczenie szczególnie dla Wielkopolan, przypomina 
bowiem tradycję pracy organicznej, którym hołdował 
Hipolit Cegielski. 

Perfekcjonistka, tytan pracy, zaangażowana 
w działalność społeczną, mecenas sztuki. Urodziła 
się w Krotoszynie, ale rodzina szybko przeprowadzi-
ła się do Poznania. Marzyła, aby wygrać Wyścig Po-
koju. Zawsze stawiała sobie wysoko poprzeczkę. Po 
uzyskaniu dyplo-
mu na ówczesnej 
Akademii Medycz-
nej dostała propo-
zycję pozostania 
na uczelni w Klinice 
Rehabilitacji, a  po-
tem Chirurgii Ręki. 
D o ś w i a d c z e n i e 
zdobyła na stażu 
w Helsinkach. Tam 
po raz pierwszy, 
mając zaledwie 28 
lat, przyszyła drwa-
lowi rękę, napisała 
doktorat, obroni-
ła go w  1985 roku 
w  Poznaniu i  kilka 
miesięcy później 
była już w Stanach, 
gdzie w  Lousville 
wykonując liczne 
zabiegi, doskonaliła technikę mikrochirurgii transplantacyj-
nej. Przeprowadzała też wiele doświadczeń na szczurach ste-
rując ich procesem akceptacji przeszczepionego narządu. Od 
1995 roku kieruje oddziałem chirurgii plastycznej i mikrochi-
rurgii Kliniki Kolegium Medycyny w Cleveland w stanie Ohio. W ze-
szłym roku przeniosła swój zespół do Chicago, gdzie pracuje nad 
lekiem nowej generacji dla chorych po przeszczepach aby zmniej-
szać ryzyko odrzutu. To wyzwanie na miarę Nagrody Nobla, za co 
oczywiście trzymamy kciuki. W 2004 roku została mianowana 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej, 
w 2007 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej tytuł naukowy 
Profesora Nauk Medycznych. W 2011 roku została mianowana na 
stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii 
Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Pla-
stycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

Kariera w stylu 
Hipolita Cegielskiego 

– szybka i konkretna
W grudniu 2008 roku dokonała czwartej na świecie i pierwszej w USA udanej operacji 
przeszczepienia twarzy. Był to zarazem pierwszy zabieg tego typu, w którym odtworzo-
no całą twarz człowieka, okrzyknięty przez amerykańskie media najbardziej szokującym 
zabiegiem ostatnich dekad. Jej nazwisko pojawiało się w najważniejszych mediach na 
świecie, a ona sama przeszła do historii medycyny. Mowa o profesor Marii Siemionow. 

Laudację wygłasza  
prof. Michał Umbreit

Na zdjęciu od lewej: wicewojewoda Dorota Kinal,  
prof. Maria Siemionow, dr Marian Król i prof. Józef Orczyk
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w Poznaniu. W 2009 roku została prezesem International Hand and 
Composite Tissue Allotransplantation, co jest uwieńczeniem zain-
teresowań transplantologią rekonstrukcyjną złożonych przeszcze-
pów allogenicznych, natomiast rok później wiceprezesem, a w roku 
2012 prezesem American Society for Reconstructive Transplanta-
tion. W związku z sukcesem przeszczepu w 2009 roku została od-
znaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Jej kariera, jak stwierdził profesor Michał Umbreit w wygłoszo-
nej laudacji na jej cześć „jest w stylu Hipolita Cegielskiego – szybka 
i konkretna! Cała działalność społeczna i życie zawodowe jest nie-
zwykle aktywne, wprowadzające w wielu organizacjach naukowych, 
w tym w Polsce i USA, jak i na wszystkich kontynentach świata, roz-
wój tej dyscypliny nauki, którą reprezentuje pani profesor, a więc 
jest to zgodne z tym, co głosił i wprowadzał w czyn Hipolit Cegielski 
i takie nasze – POZNAŃSKIE”.

A tak skomentowała to wyróżnienie bohaterka: „Jako Wielko-
polanka bardzo sobie tę nagrodę cenię. Myślę, że czasy, w których 
żył Hipolit Cegielski, były dla Poznania bardzo ważne. Powstawa-
ło tu wtedy wiele innowacji na skalę światową. Czasy się zmieniły, 
a poznańczycy nadal dokonują takich innowacji. Czuję się związa-
na z Poznaniem, z tutejszym uniwersytetem medycznym. Jestem 
dumna, że lekarze i naukowcy z Poznania pracują u mnie w labora-
torium w Chicago. Przyjeżdżają na rok, na półtora roku, na dwa lata, 
wracają i kontynuują tę pracę w Polsce. Mam więc cały czas kontakt 
z Poznaniem i uniwersytetem medycznym.”

Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 
dodał, że „Wiele wspaniałych postaci zostało już zapisanych na kar-
tach historii Towarzystwa Hipolita Cegielskiego i kartach Wielkopo-
lan, bo Towarzystwo działa nie tylko w Wielkopolsce, ale w Polsce 
i ma wymiar międzynarodowy”. Złote Hipolity przyznawane są co 
roku od 15 lat. Ich laureaci zyskują godność „Wybitnej Osobowości 
Pracy Organicznej”. Do tej pory przyznano około stu statuetek. Pier-
wszym laureatem tej nagrody został papież Jan Paweł II, który przy-
jął ją w Watykanie, błogosławiąc ideałom Towarzystwa i jego działal-
ności. Nagroda stała się prestiżowym potwierdzeniem dzieła życia 
dla tych, którzy ją otrzymują. red.

fot. Jerzy A. Gołębiewski, Stanisław Wojcieszak

z y g z a k i e m

Stan Unii według Junckera
Zgodnie ze słowami przewodniczącego Komisji Europejskiej 

Jean-Claude’a Junckera uchodźcy stanowią największe wyzwa-
nie stojące przed UE. W dorocznym przemówieniu o stanie Unii 
Juncker mówił też o strefie euro, Wielkiej Brytanii, TTIP, Grecji, Ro-
sji i polityce klimatycznej. Przewodniczący Komisji Europejskiej 
przedstawił swoją ocenę stanu Unii Europejskiej. Wygłoszone 
podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przemówie-
nie, wzorowane na amerykańskim State of the Union, miało za 
zadanie zaprezentować najważniejsze wyzwania stojące przed 
Unią Europejską i plany Komisji oraz to, jak Unia zamierza stawić 
im czoła. Jean-Claude Juncker zaczął od stwierdzenia, że braku-
je unii w Unii Europejskiej. Brakuje w niej także Europy. Chciał 
w ten sposób podkreślić, jak głęboko podzielona w wielu kwe-
stiach jest obecnie UE i jak wiele pozostało jeszcze do zrobie-
nia, by doprowadzić do prawdziwego zjednoczenia kontynen-
tu. Juncker nie pozostawił słuchaczom żadnych wątpliwości, że 
kryzys uchodźców jest w jego ocenie największym wyzwaniem, 
z jakim obecnie zmaga się UE. Lwia część jego mowy poświęco-
na była właśnie tej kwestii.

Przewodniczący nie szczędził gorzkich słów państwom 
członkowskim, które w jego ocenie obwiniają UE o swoje po-
rażki. Przypomniał, że „w historii prawie wszystkie narody na 
naszym kontynencie same były uchodźcami”, a także że liczba 
uchodźców w Europie to 0,11 procenta naszej populacji, pod-
czas gdy w Libanie stanowią oni 25 procent, w kraju pięć razy 
biedniejszym od nas. Juncker nie chce wzajemnego obwinia-
nia się w UE. Woli, by Unia i państwa członkowskie przeszły do 
działań i zaimplementowały wspólną politykę azylową, której 
ostatnie fundamenty prawne zostały przyjęte w lipcu tego roku.

Juncker pokazał też ludzką stronę kryzysu, wzywając słu-
chaczy do wyobrażenia sobie, że sami wraz z dziećmi uciekają 
przed terrorem. Wtedy żadne ogrodzenie nie byłoby przeszko-
dą, żadne morze nie byłoby zbyt głębokie, żadna cena za wyso-
ka, by powstrzymać nas przed poszukiwaniem bezpieczeństwa, 
tłumaczył przewodniczący.

Stwierdził także, że przy ratowaniu ludzkiego życia, kwestie 
wiary czy rasy nie powinny mieć znaczenia.

 

UE wprowadzi zaostrzenia  
w eksporcie technologii

Unia Europejska wprowadzi więcej ograniczeń na eksport 
technologii ze swoich państw członkowskich. Chce powstrzy-
mać wykorzystywanie europejskich osiągnięć technologicznych 
do naruszeń praw człowieka. Parlament Europejski uchwalił re-
zolucję dotyczącą zasad eksportu technologii. Zaostrzenia do-
tyczyć będą zwłaszcza jej przewozu do państw niebędących 
członkami Wspólnoty. Dodatkowa kontrola ma na celu zapew-
nić władze UE, że wszystkie nowoczesne systemy i urządzenia 
będą wykorzystywane zgodnie z prawami człowieka. Ustawa 
została zatwierdzona w wyniku głosowania na pierwszej po-
wakacyjnej sesji plenarnej w Strasburgu. Za jej przyjęciem opo-
wiedziało się 371 posłów, 293 było przeciw, a 43 wstrzymało się 
od głosu. Wśród przeciwników ustawy znalazły się takie partie 
jak centroprawicowa Europejska Partia Ludowa oraz Europejscy 
Konserwatyści i Reformatorzy (ECR). Nowe przepisy zaczną obo-
wiązywać od 2016 roku.
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Prószyński i S-ka poleca...
Biblioteka Merkuriusza

David Bret
Greta Garbo

W  swojej najnowszej, elektryzującej biografii 
mistrz pióra David Bret mierzy się z wielką zagadką 
najsłynniejszej aktorki w dziejach kina i z jej legendą.

Zjawiła się znikąd i zawojowała Hollywood. Prze-
trwała przejście od filmów niemych do udźwięko-
wionych, osiągając niespotykane sukcesy – cały świat 
obserwował jej fenomen z podziwem i zdumieniem. 
Boska Greta to artystka niepowtarzalna – żadnej aktorce nie udało 
się osiągnąć podobnych sukcesów i sławy i zapewne żadnej się to już 
nie uda. Z jej gry przeziera taka głębia emocji, że publiczność widzi 
na wskroś jej duszę. Dla wielbicieli wielkiej aktorki Greta Garbo nie 
umarła – w 1941 roku zniknęła, skryła się w obłoku tajemnicy. 

John Steinbeck 
Zima naszej goryczy

Liryczna i zmuszająca do refleksji powieść laureata 
literackiej Nagrody Nobla.

Wielu mieszkańców miasteczka New Baytown 
zostało ciężko doświadczonych przez los, noszą w ser-
cach gorycz i rozczarowanie. Ethan Hawley, kiedyś jeden 
z najbogatszych ludzi w mieście, a  teraz sprzedawca 
w sklepie, stara się zapomnieć o starych dobrych cza-
sach. Żona Ethana tęskni za dawnym życiem. Margie, 
rozwódka, boi się samotności i braku środków do życia. 
Danny Taylor, z dobrej rodziny, żebrze o dolara na wódkę. 
Pewnego dnia z  kart tarota wyłania się zapowiedź 
zmiany smutnego losu mieszkańców New Baytown…

Hyeonseo Lee, David John
Dziewczyna o siedmiu imionach 
Uciekłam z Korei Północnej

Hyeonseo Lee była jedną z milionów ludzi więzionych w gra-
nicach państwa, którym rządził brutalny komunistyczny reżim. 
Ponieważ mieszkała przy granicy z Chinami, miała nieco większy 
niż jej krajanie kontakt ze światem poza zamkniętym obszarem 
Samotnego Królestwa. Gdy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Korei Północ-
nej wybuchł głód, młoda dziewczyna zaczęła zastanawiać się nad tym, co widzi, 
zadawać pytania i powoli uświadamiać sobie, że przez całe życie poddawano ją 
głębokiej indoktrynacji. Niemożliwe było przecież, by takie represje, bieda i głód 
panowały w kraju, który – jak jej wmawiano – jest „najwspanialszy na świecie”. Tuż 
przed wkroczeniem w dorosłość postanowiła uciec z Korei Północnej. Nie przy-
puszczała wtedy, że zanim ponownie zobaczy się ze swoją rodziną, minie dwa-

naście lat. Powróciła na granicę północnokoreańską, by przewieźć matkę 
i brata na teren ambasady Korei Południowej w jednym z krajów ościen-
nych. Nie wiedziała jeszcze, że czeka ich najbardziej 
mozolna, kosztowna i niebezpieczna podróż w życiu.Michael Finkel

Złodziej tożsamości
Historia prawdziwa. Ma swój początek w lutym 2002 

roku, kiedy reporter z Oregonu skontaktował się z dzien-
nikarzem „New York Times Magazine”, Michaelem Finke-
lem, i przekazał mu sensacyjną wiadomość. Młody, wybit-
nie inteligentny mężczyzna, Christian Longo, widniejący 
na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych osób za 
wymordowanie całej swojej rodziny, został ostatnio ujęty 
w Meksyku, gdzie podawał się za Michaela Finkela z „New 
York Timesa”. Finkel stara się ustalić, co naprawdę stało się z rodziną 
Longo, a jego poszukiwania przemieniają się z pracy stricte reporter-
skiej w psychologiczną zabawę w kotka i myszkę – czasami bezwzględ-
nie szczerą, kiedy indziej chytrze podstępną. Upór Finkela przyniesie 
efekt – Longo, oszukujący przez całe życie, ostatecznie mówi mu to, do 
czego nigdy nie przyznałby się w sądzie – wyznaje całą prawdę. Albo 
przynajmniej tak się zdaje. 

Październik to idealny moment na wzbogace-
nie ogrodu w drzewa i krzewy owocowe. W pro-
mocyjnej cenie polecamy jedną z późnych odmian 
wiśni – „Łutówkę”, cisa „Hillii” oraz jałowca pośred-
niego „Old Gold”.

Wiśnia „Łutówka” jest najczęściej uprawianą 
odmianą wiśni zarówno w sadach, jak i w ogro-
dach przydomowych. Odmiana ta bardzo wcze-
śnie wchodzi w okres owocowania, plonuje regu-
larnie i obficie. Owoce są duże, ciemnoczerwone 
o  soczystym, lekko kwaskowatym, smacznym 
miąższu. Nadają się do bezpośredniego spożycia, 
na przetwory oraz do mrożenia. „Łutówka” jest od-
mianą samopylną – do zapylenia kwiatów nie są 
potrzebne inne odmiany wiśni. Wyróżnia się bar-
dzo dobrą mrozoodpornością, a także małymi wy-
maganiami glebowymi.

Cis „Hillii” to zimozielony krzew o pokroju sze-
rokiej kolumny, który dorasta po dziesięciu latach 
do około 1,5 m wysokości. Jest w pełni mrozood-
porny. Dobrze rośnie zarówno w pełnym słońcu 

,jak i w cieniu. Preferuje gleby żyzne, przepuszczal-
ne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie obojętnym 
lub lekko kwaśnym. Bardzo dobrze znosi cięcie 
i formowanie – polecany na strzyżone żywopło-
ty lub nieformowane szpalery. Zalecana rozstawa 

w żywopłocie to dwie do trzech sztuk na metr. Jest 
to odmiana męska, nie zawiązuje owoców.

Jałowiec pośredni „Old Gold” to zimozielony, 
rozłożysty krzew o  stosunkowo wolnym wzro-
ście. Po dziesięciu latach dorasta do około 0,4 m 
wysokości i 1 m średnicy. Wyróżnia się intensyw-
nym, żółtym zabarwieniem gałązek, które w okre-
sie jesienno-zimowym przybierają barwę starego 
złota z odcieniem brązu. Jest to mało wymagają-
ca odmiana, ale najlepiej rośnie na stanowiskach 
słonecznych, glebach lekkich i przepuszczalnych, 
umiarkowanie wilgotnych, o pH kwaśnym lub lek-
ko kwaśnym. Krzew godny polecenia do nasadzeń 
na rabatach, w ogrodach skalnych oraz jako rośli-
na okrywowa.

Chcemy, by Państwa ogrody były urzeczywist-
nieniem marzeń i ideałów, które nosicie w swojej 
wyobraźni. Dlatego też staramy się utrzymywać 
wszystkie usługi ogrodnicze: zakładanie i projek-
towanie ogrodów na najwyższym poziomie. Szcze-
gólną uwagę skupiamy również na tym, by odpo-
wiednio zaopatrzyć nasz sklep ogrodniczy, tak by 
asortyment odpowiadał oczekiwaniom Państwa. 
Na życzenie klienta, z usługami takimi jak projek-
towanie i zakładanie ogrodów, wyjeżdżamy także 
poza obszar miasta Poznania. 

Jesienne marzenie Andrzej Brylak

Centrum Ogrodnicze  
Ogród Marzeń „A+M” 
ul. Kirkora 2 (za stacją BP) 
 Swarzędz k. Poznania
tel./fax 61-815-91-23,  
kom. 602-635-365
biuro@ogrod-marzen.pl
www.ogrod-marzen.pl
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Solidny partner 
w środowisku lokalnym

W dniu 27 października, podczas uro-
czystości otwarcia Międzynarodowych Tar-
gów Technologii i Produktów dla Zrówno-
ważonego Rozwoju i Usług Komunalnych 

„POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez 
Międzynarodowe Targi Poznańskie pod 
patronatem honorowym Ministerstwa 
Środowiska, zostaną wręczone dyplomy 
programu nagradzające dobre przykłady 
rzetelnego działania i społecznej odpowie-
dzialności zarówno w praktyce firm zaan-
gażowanych w sprawy środowiska społecz-
nego i dbających o środowisko naturalne, 
jak i wyróżniające się inicjatywy, i dobre 
praktyki samorządów, mające na celu za-
chęcanie firm do tego rodzaju aktywności 
w środowisku lokalnym. 

Działania samorządów w tym zakresie 
są rekomendowane i nagradzane w pro-
jekcie „Solidny partner w  środowisku lo-
kalnym”, realizowanym w  ramach pro-
gramu „Solidny Partner” przy współpracy 
z jego stałymi, strategicznymi partnerami: 

Międzynarodowymi Targami Poznańskimi 
i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski oraz administracją samorządową 
i rządową. Głównym celem projektu jest 
pobudzanie aktywności obywatelskiej 
w środowisku lokalnym oraz wzmacnianie 
zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy 
samorządami i biznesem poprzez nagra-
dzanie oraz upowszechnianie wyróżniają-
cych się inicjatyw i dobrych praktyk samo-
rządów, mających na celu zachęcanie firm 
do podejmowania działań na rzecz środo-
wiska lokalnego.

Uroczystość otwarcia będzie transmi-
towana w Internecie poprzez system plat-
formy Web City, na której równolegle do 

„POL-ECO-SYSTEM” zostaną zorganizowa-
ne również Targi Dobrych Praktyk, gdzie 
zostaną zaprezentowane działania podej-
mowane przez firmy i  samorządy w  śro-
dowisku lokalnym. Odbędzie się też kon-
ferencja pn.: „Jak pozyskiwać fundusze 
na inteligentny i  zrównoważony rozwój 

w perspektywie 2014-2020”, prowadzona 
m.in. przez ekspertów z Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju oraz UMWW, upo-
wszechniająca wiedzę o  dostępności 
funduszy, w szczególności unijnych, sposo-
bach ich pozyskiwania oraz praktycznych 
zasadach realizacji projektów.

Przedstawione wydarzenia będą do-
stępne poprzez sieć Internet za pośrednic-
twem dowolnej przeglądarki, co zapewni 
wszystkim zainteresowanym możliwość 
udziału w nich, a zwiedzającym targi na 
Web City i uczestnikom konferencji rów-
nież możliwość interaktywnego kontak-
tu audio-video w  czasie rzeczywistym 
z wystawcami obecnymi na „Targach Do-
brych Praktyk”, a także aktywnego udziału 
w konferencji. 

Więcej o  możliwościach Platformy 
Web City na http://demo.webcity.com.pl/
wydarzenie/targi-dobrych-praktyk. 

 
 Michał Wieczorek

W niebanalnym stylu, w doborowym 
towarzystwie 14 września odbyła się 37. 
inauguracja sezonu Sceny na Piętrze. 

Poniedziałkowy wieczór rozpoczął się 
występem grupy Shalom, potrafiącej swoją 
muzyką skłonić do zadumy, jak i wzbudzić 
uśmiechy na twarzach słuchaczy. Nie oby-
ło się bez żydowskich żartów, tym bar-
dziej że zespół świętował 15-lecie swo-
jego istnienia. Mogliśmy posłuchać 
Jagody Kram, znakomitej wykonaw-
czyni pieśni żydowskich śpiewanych 
w języku hebrajskim, jidysz i polskim. 

Uroczystość stała się kanwą dla 
podsumowania ogłoszonego w marcu 
2014 roku plebiscytu „35-lecie Sceny 
na Piętrze” – „3 x Naj”, na najlepszą ak-
torkę, aktora oraz na najlepsze przed-
stawienie. Nominacje do tytułów na-
pływały do 15 czerwca. Do udziału 
w plebiscycie kusiły widzów uroczysta ko-
lacja z laureatami plebiscytu oraz wyciecz-
ka do Brukseli. 

W  kategorii „najlepsza aktorka” zwy-
ciężyła Grażyna Barszczewska, tytuł „naj-
lepszego aktora” przypadł Andrzejowi 
Sewerynowi, znanemu m.in. ze spekta-
klu „Mój Molier”, a  przyznanie osiemna-
stu nominacji zapewniło pierwsze miej-
sce przedstawieniu „Dwoje na huśtawce”, 
którego reżyser Kazimierz Kutz wysłuchał 

przemówienia Andrzeja Tomczaka i ode-
brał statuetkę „Invictusa”, zaprojektowaną 
przez Romana Kosmalę. Scenę na Piętrze 
swoją obecnością zaszczycił również An-
drzej Seweryn, który z rąk Krzysztofa Za-
worskiego – wiceprezesa Fundacji Tespis, 
odebrał nagrodę oraz wysłuchał laudacji 

profesora Stanisława Lorenca. Na uroczy-
stości zabrakło tylko Grażyny Barszczew-
skiej, aktorka odbierze nagrodę 3 listopa-
da podczas 8. Dni Romana Wilhelmiego. 

Wydarzenie stało się też okazją do 
wręczenia najaktywniejszym działaczom 
Społecznego Komitetu Realizacji Projektu 

„Obelisk Romana Wilhelmiego” statuetek 
z wizerunkiem aktora. 

Przypomnijmy, że 27 marca 1979 roku 
na najmniejszej wówczas scenie teatralnej 

w Wielkopolsce wystawiono premierowy 
„Śnieg” Stanisława Przybyszewskiego. Swo-
je artystyczne umiejętności zaprezentowali 
wówczas: nagrodzona Grażyna Barszczew-
ska, Barbara Wrzesińska, Ryszard Barycz 
i Leszek Teleszyński. 

Na scenie przy Masztalarskiej gości-
ły takie sławy jak Magdalena Zawadz-
ka, Anna Seniuk, Beata Tyszkiewicz, Kry-
styna Janda, Agnieszka Różańska, Jerzy 
Stuhr, Gabriela Kownacka, Edward Dzie-
woński, Henryk Machalica czy Gustaw 
Holoubek. To tutaj publiczność mogła 
na moment przenieść się w świat sztuki 
nie tylko za sprawą przedstawień, ale tak-
że dzięki koncertom, festiwalom czy reci-
talom. Niezastąpionym aniołem stróżem 
poznańskiej Sceny na Piętrze wciąż pozo-
staje Roman Wilhelmi, którego popiersie 
znajdujące się na skwerze przed Maszta-
lerską bacznie obserwuje rodzinne miasto 
i swój teatr.

Bogumiła Hyla 

37. odsłona Sceny na Piętrze

fot. Krzysztof Styszyński
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Sekretarz Komitetu Noblowskiego 
ogłosiła, że tegoroczną laureatką nagrody 
literackiej została Swietłana Aleksijewicz. 
Pisarka urodzona na Ukrainie w 1948 roku, 
z wyboru Białorusinka, pisząca po rosyjsku. 

W czasach Związku Sowieckiego nie 
było komplikacji z tożsamością narodową, 
każdy był obywatelem radzieckim. Wybór 
języka dla pisarza był czymś oczywistym, 
tylko rosyjski dawał szansę na szersze do-
tarcie do czytelnika. Dziś do pisarki mogły-
by przyznawać się trzy narody. Ukraińcy 
milczą, Władimir Putin nie okazał radości, 
a Aleksander Łukaszenko zwlekał z gratu-
lacjami, bo z trudem ją toleruje. 

Książki Aleksijewicz o wojnie są wyda-
wane na Białorusi, choć 
czytane są rosyjskie wy-
dania. W samej Rosji od-
ważają się na to jedynie 
niezależni wydawcy, nie-
związani z  Kremlem. Pi-
sarka jest dobrze znana 
w  Europie, a  najlepiej 
w  Szwecji, dzięki licz-
nym przekładom. Od lat 
jest też bliska polskiemu 
czytelnikowi dzięki prze-
kładom Józefa Czecha. 
Wrażliwy i  dobrze zna-
jący kulturę rosyjską tłu-
macz gwarantuje uprzy-
stępnienie twórczości 
sąsiadów, geograficznie 
bliskich, ale w wielu spra-
wach odległych. 

Wydawnictwo Czar-
ne przygotowuje kolejny 
tom prozy Aleksijewicz. 
Odmiennie niż w latach 
ubiegłych tegoroczna 
nagroda nie była zasko-
czeniem, nie tylko dla polskich wydawców 
i czytelników. W Sztokholmie na dzienni-
karskiej giełdzie Aleksijewiczowa była wy-
mieniana od lat jako pretendentka do na-
grody. Oczywiście to nic nie znaczy, bo 
dzień przed ogłoszeniem noblowskiego 
werdyktu szwedzcy dziennikarze pytali 
swoich polskich kolegów o telefon do Olgi 
Tokarczuk. Na dniach do księgarń ma tra-
fić szwedzkie wydanie jej ostatniej powie-
ści, za którą otrzymała w tym roku Nagro-
dę Nike, „Księgi Jakubowe”. Zdumiewa fakt, 
że tak obszerna i trudna językowo powieść 
tak szybko została przełożona. Prawdą jest, 
że Szwedzi czytają więcej od nas i prawdo-
podobnie lepiej są zorientowani w literatu-
rze światowej. 

Swietłana Aleksijewicz jest szóstym pi-
sarzem rosyjskojęzycznym, wyróżnionym 
Nagrodą Nobla. Pierwszą w  latach trzy-
dziestych otrzymał Iwan Bunin. W  1958 
autor „Doktora Żywago” Borys Pasternak. 
Nie mógł jednak odebrać honorarium za 

filmową adaptację swojej powieści, na-
grodzonej kilkoma Oskarami, jak i samej 
nagrody noblowskiej. Zrobił to dopiero 
jego syn w latach osiemdziesiątych. Opu-
blikowanie „Archipelagu GUŁag 1918-1956” 
kosztowało Aleksandra Sołżenicyna emi-
grację, choć ujawnienie sowieckich zbrod-
ni mógł przepłacić życiem. Josif Brodski 
z ulgą udał się na emigrację, gdzie mógł 
swobodnie tworzyć. Poetę poznaliśmy 
dzięki przekładom Stanisława Barańcza-
ka. W 1978 roku tom wierszy Brodskiego 
ukazał się w podziemiu nakładem wydaw-
nictwa NOWA. Rosjanie do dziś nie prze-
konali się do niego. Nie wymieniłem jesz-
cze Michaiła Szołochowa, bowiem w cieniu 

przyznania mu nagrody kryje się pewien 
skandal. Po latach okazało się, że jego naj-
głośniejsza powieść „Cichy Don” była pla-
giatem. Okoliczności fałszerstwa to temat 
na film sensacyjny. 

To przypomnienie może się wydawać 
niepotrzebne, ale chciałem zwrócić uwa-
gę na fakt, że w przypadku „Doktora Ży-
wago”, a nawet „Cichego Donu”, krytyka 
zwracała uwagę na walory dokumental-
ne rosyjskiej prozy, zaś „Archipelag Gułag” 
jest wielkim reportażem historycznym, 
choć w ramach gatunku powieściowego. 
Swietłana Aleksijewicz konsekwentnie 
idzie o krok dalej i jej proza to po prostu 
literacki reportaż. Literacki w tym sensie, 
że posługuje się wyrafinowanym językiem, 
konsekwentnie prowadzi narrację, ale nie 
ma w niej zmyślenia, starannie i drobia-
zgowo dokumentuje przytaczane historie. 

W wielu źródłach wymieniana jest też 
jako dramaturg. Przynajmniej ja nie znam 
żadnego dramatu jej autorstwa, ale wiem, 

że jest pisarką, której książki mają dziesiątki 
adaptacji teatralnych zarówno w Rosji, jak 
i za granicą. 

Nurt teatru dokumentalnego jest 
obecny w Rosji od dawna. Już w czasach 
Związku Sowieckiego teatry często sięga-
ły po reportaż, dokument, adaptując je dla 
potrzeb scenicznych. W tamtych czasach 
był to teatr niemal podziemny, dziś już ten 
rodzaj twórczości scenicznej, dramatycz-
nej trafił do oficjalnego obiegu. Wiąże się 
to z kryzysem dramaturgii, to co oferowali 

„oficjalni” i koncesjonowani literaci, bliższe 
było propagandzie niż teatrowi. Niektórzy, 
poszukując swobody, uciekali w stronę fan-
tastyki naukowej, tak modnej w Sowiecji, 

i moda ta nie przeminęła. 
Nagroda Nobla dla literackie-

go reportażu była wyczekiwana 
od dawna. Nie przypadkiem mó-
wiło się aż do jego śmierci, że po-
ważnym kandydatem był Ryszard 
Kapuściński. Po tegorocznej na-
grodzie prawdopodobnie zmieni 
się podejście do klasycznego po-
działu na poezję i prozę, a obok 
pojawi się nowy rodzaj literacki 

– proza dokumentalna. Oczywi-
ście teoretycy literatury zwrócą 
mi uwagę na to, że rewolucji nie 
będzie; liryka, epika, dramat, a to 
co nazwałem i tak przynależy do 
rodzaju epickiego. Myślę jednak, 
że zrywamy z  tradycją utrwalo-
ną w europejskiej literaturze, wy-
żej ceniącą literaturę kreowaną, 
awangardową, poszukującą no-
wych form, nowego języka. 

Wszelkie statystyki dowodzą, 
że w  Polsce reportaż cieszy się 
największą popularnością wśród 
czytelników. 

Z  twórczości Swietłany Aleksijewicz 
wyróżniłbym cztery książki: „Krzyk Czar-
nobyla”, „Ołowiane żołnierzyki”, „Urzeczeni 
śmiercią” i „Wojna nie jest kobietą”. Wszyst-
kie są świadectwami najbardziej mrocz-
nych historii, dotyczących nie tylko Rosji 
i Ukrainy. Dokumentują ślady, jakie pozo-
stawiają wojny, katastrofy, takie jak w Czar-
nobylu, widoczne do dziś. Aleksijewiczowa 
oddaje głos swoim bohaterom, pozwala im 
mówić, nie cytuje, ale narrację prowadzi 
w taki sposób, jakbyśmy słuchali tych rela-
cji sami. Nikt wcześniej nie opisywał zdzi-
czenia ludzi po Czarnobylu. To wciąga, ale 
muszę przyznać, że nie zawsze miałem siły, 
aby doczytać do końca. Tak było w przy-
padku tomu „Wojna nie jest kobietą”; kie-
dy pojawił się opis fizjologicznego aspek-
tu życia żołnierek w warunkach frontowych, 
przerwałem lekturę. 

Wiem, „wojna nie jest kobietą”, ale lite-
ratura tak. Warto przynajmniej podjąć wy-
zwanie wymagającej odporności lektury. 

Andrzej Wilowski

Wojna nie 
jest kobietą, 
literatura  
tak
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Normandia, północna prowincja Francji, kraina Wikingów i an-
gielskiego króla Ryszarda Lwie Serce oferuje turystom skarby śre-
dniowiecznej architektury, kredowe klify i urokliwe wioski nad 
Sekwaną. W połowie XIX wieku Normandię odwiedzali malarze, 
którzy dziś uznawani są za najważniejszych twórców epoki: Euge-
ne Delacroix, Jean-Baptiste Camille Corot i Gustav Courbet. Z cza-
sem zaczęli towarzyszyć im młodsi twórcy, którzy w dziejach sztuki 
odegrali niebagatelną rolę, tacy jak Cloude Monet czy August Re-
noir. Monumentalne wybrzeże, malownicze sady i spokojne pola 
były impulsem do tworzenia pejzaży i scen rodzajowych. Artyści 
chętnie malowali w plenerze, starając się oddać ulotność chwili. 

Wiele obrazów, które w drugiej połowie XIX wieku wystawiano 
na pierwszych wystawach impresjonistów, powstało w Normandii 
lub dzięki doświadczeniom w niej zdobytym. Warto wspomnieć, 
że dzieło od którego pochodzi nazwa kierunku, „Impresja. Wschód 
słońca”, Monet namalował w normandzkim Hawrze.

Kolejne pokolenia artystów traktowały Normandię jak skarb-
nicę tematów. Malowali, starając się sprostać zasadom rodzących 
się szybko nowych trendów i kierunków lub ćwicząc oko i rękę 
w szybkich szkicach natury.

W 1992 roku Rada Regionu Dolnej Normandii (Conseil Régio-
nal de Basse-Normandie) stworzyła kolekcję ponad 120 obrazów, 
a miejscem jej stałej prezentacji jest Abbaye aux Dames w Caen. 
Dzieła należące do kolekcji wystawiano między innymi we Francji, 
Austrii i Stanach Zjednoczonych. W latach 2009-2010 zbiór poka-
zywano w galeriach narodowych Estonii, Łotwy i Białorusi. W 2011 
roku wystawa towarzyszyła szczytowi G8 w Deauville, a następnie 
poprzez Lwów i Dniepropietrowsk trafiła do Muzeum Narodowe-
go Ukrainy w Kijowie. Prezentowana też była w Zagrzebiu, Ljubl-
janie i Trieście, a wcześniej w Skandynawii.

Ekspozycja daje nie tylko możliwość obcowania z pracami wie-
lu ciekawych twórców, ale także jest doskonałą opowieścią o kul-
turze XIX wieku, pozycji artysty i definicji dzieła sztuki. Prześledzi-
my zmiany, jakie następowały w sztuce na przestrzeni ponad stu 
lat. Zobaczymy też, jaką rolę odegrała Normandia w narodzinach 
nowoczesności i pojawieniu się awangardy. 

Otwarcie wystawy nastąpi już 24 października, a kolekcja bę-
dzie prezentowana do połowy lutego przyszłego roku.

Malarze Normandii
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