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N O  T O  P O S Ł U C H A J C I E
Marek Zaradniak

David Bowie 
Blackstar

10 stycznia tego roku 
odszedł David Bowie. Był 
jedną z  legend rocka. Pozo-
stało po nim wiele płyt, w tym 
ostatnia, wydana już w tym 
roku – „Blackstar”. Jeszcze 
przed ukazaniem się krążka 
mówiono o  nim, że jest 
legendarny, i nie ma w tym 
przesady, bowiem album to 
powrót artysty do źródeł, do 
tego, dzięki czemu znalazł się 
na scenie ponad pół wieku 
temu. A  był to, o  czym nie 
wszyscy dziś pamiętamy, jazz. 
David Bowie nie był jednak 
zbyt dobrym instrumentali-
stą i dlatego postanowił, że 
będzie wokalistą rockowym. 
Elementy jazzowe u Bowiego 
pojawiały się jednak regular-
nie w  jego przebojach. Naj-

bardziej znaną piosenką z tej płyty jest „Lazarus”. Warto wsłuchać się nie 
tylko w brzmienie gitary, ale i saksofonu, a przede wszystkim w chary-
zmatyczny, niezapomniany głos Bowiego. „Girl Loves Me” to utwór, w któ-
rym z jednej strony pojawia się elektronika, a z drugiej pełne ekspresji 
brzmienia orkiestry. Polecam też nastrojowy „Dollar Days”, jak zresztą całą 
płytę tego niezwykłego artysty. 

LADY PANK
Miłość i władza

Wierzyć się nie chce, ale grupy Lady Pank słuchamy już 35 lat. Z tej 
okazji ukazał się krążek „Miłość i władza”. Zawiera dziesięć premierowych 
utworów. Tradycyjnie są to kompozycje Jana Borysewicza, założyciela 
i lidera Lady Pank. Za warstwę tekstową tym razem odpowiadają Woj-
ciech Byrski oraz Bogdan Olewicz. Jan Borysewicz o tej płycie mówi tak: 

„Z Wojtkiem Byrskim pracowałem już przy mojej nowej płycie projektu 
Jan Bo. Od razu świetnie się zrozumieliśmy, poczułem w nim ten sam 
potencjał i talent, który cechował Andrzeja Mogielnickiego, dlatego 
powierzyłem mu również teksty na płytę Lady Pank. A Bogdan Olewicz 
to pewna i uznana marka. On też zaznaczył swój ślad na płycie, pisząc 
dwa znakomite teksty”. Natomiast Janusz Panasewicz dodaje: „Płyta to 
według mnie typowe Lady Pank. Nie wyważamy otwartych drzwi, nikt 
od nas nie oczekuje rewolucji. To, co obserwuję obecnie na koncertach, 
które gramy z okazji 35-lecia, to istny powrót do źródeł. Ludzie śpiewają 

ze mną wszystkie piosenki 
od początku do końca, zna-
jąc każde słowo, każdy cha-
rakterystyczny moment itd. 
Na koncertach widzę trzy 
pokolenia fanów i  to jest 
w tym najpiękniejsze. Nowa 
płyta na pewno nie zawie-
dzie tzw. starych fanów, bo 
jest na niej solidna dawka 
typowej ladypankowej 
energii i poetyki”. Czy takie 
utwory jak „Miłość”, „Wła-
dza” albo „Trochę niepa-
mięci” staną się przebo-
jami na miarę „Kryzysowej 
narzeczonej”, albo „Mniej 
niż zero”? Przekonamy się. 
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MACIEJ FORTUNA 
INTERNATIONAL QUARTET 
Zośka

Folklor zawsze stanowił inspirację dla jazzmanów. Przypomnijmy 
choćby wydane w latach 70. ubiegłego wieku albumy Zbigniewa Namy-
słowskiego „Winobra-
nie” i „Kujaviak Goes 
Funky”. Oba stały się 
bestsellerami. Teraz 
po rodzimy folklor 
sięgnął młody, ale 
ceniony już w świecie 
trębacz Maciej For-
tuna. Razem ze swym 
międzynarodowym 
kwartetem nagrał 
płytę „Zośka”. Towarzy-
szą mu muzycy ame-
rykańscy, którzy od 
jakiegoś czasu działają 
w  Polsce. To saksofo-
nista Mack Goldsbury, 
basista Erik Unsworth 
oraz perkusista Frank 
Parker. Muzycy czer-
pią z  tego, co pozo-
stawił Oskar Kolberg. 
Początek płyty to tradycyjna melodia „Lipka”. Warto wsłuchać się w dia-
log trąbki i perkusji. Choć „Kuśtyk” to oryginalny utwór Macieja Fortuny, 
można dostrzec w nim inspirację tematem ludowym „Boże, co władasz”. 
Melodią ludową jest pełna ekspresji „Nie chcę Cię, Kasiu”. W tytułowej 

„Zośce” proponuję też wsłuchać się w muzyczny dialog trąbki, bębnów 
i basu. „Zośka” to krążek, który powinien znaleźć się w płytotece każdego 
fana jazzu. 

VOO VOO
30 lat  

Grupy słuchamy już 30 lat. W tym czasie stała się jedną z najważ-
niejszych formacji. Swój jubileusz zespół uczcił nie tylko licznymi kon-
certami, ale także skła-
dającym się z  sześciu 
płyt wydawnictwem. 
Zestaw zawiera z jednej 
strony zremasterowane 
krążki, które były ważne 
w historii Voo Voo, jak 
pochodzący z  roku 
1986 „Voo Voo”, wydany 
rok później „Sno-powią-
załka” czy pochodzący 
z roku 1989 krążek „Ze 
środy na czwartek”. Są 
także w  tym zestawie 

„Łobi Jabi” z roku 1993 
oraz ”Oov Oov” z roku 
1998. Oprócz tego znaj-
dziemy dwa niepubliko-
wane wcześniej albumy. 

„Przy lampce” to płyta 
koncertowa niezwykle 
kameralna, nagrana 18 kwietnia 2012 roku w Szczecinie. Zawiera m.in. 
kolejne wersje tak wielkich przebojów Voo Voo jak „Nim stanie się tak, jak 
gdyby nigdy nic nie było” czy „Nabroiło się”. Druga płyta jest zapisem kon-
certu, jaki Voo Voo dało w ubiegłym roku podczas festiwalu w Jarocinie. 
To w dużej mierze koncertowa wersja albumu „Dobry wieczór”, ale i tu 
nie zabrakło wielkiego hitu „Nim stanie się tak”… Posłuchajcie koniecznie.  
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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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Bartex to jeden z największych polskich importerów win, 
producent win, alkoholi, dystrybutor win, alkoholi, whisky, 

brandy, cydrów i innych wyrobów z tej branży.  
Sławne marki to Istra, Edelkirsch, Vodka.pl, wódka Kłosówka 

(z kłosem), Kadarka z różą, Brandy Budafok. Produkowane 
wódki w 90% wysyłane są na eksport. Bartex posiada 

wszystkie certyfikaty jakości – BRC, IFS, itp. Posiada na świecie 
opinię partnera prezentującego stabilną jakość i pewność 
we wzajemnych relacjach biznesowych. Zdobywa dlatego 

zaufanie i kooperację z  największymi producentami na świecie. 

Kontakt:  bartex@bartex.com.pl
Sklep Firmowy BACCHUS:  
bacchus@bartex.com.pl



Pokazy lotnicze wróciły do Pozna-
nia po kilkunastoletniej przerwie. Pierw-
sza edycja Aerofestivalu odbyła się w ze-
szłym roku w drugi weekend czerwca na 
terenie Portu Lotniczego Ławica, przycią-
gając 50 tysięcy fanów lotnictwa z kraju 
i z zagranicy, zamieniając Poznań w lot-
niczą stolicę Polski. Już wkrótce, 28 i 29 
maja, po raz kolejny zobaczymy wyśmie-
nitych pilotów demonstrujących swoje 
umiejętności na kultowych maszynach. 
Jednym z ciekawszych pokazów będzie 
pojedynek trzech solistów na F-16. Na 
poznańskim niebie zmierzą się też piloci 
Solo Türk, Uwe Zimmermann, Solo Demo 
Team i Tiger Demo Team Poland. Będą też 
pokazy polskich Sił Zbrojnych. Zobaczy-
my występ Teamu Orlik i Baltic Bees.

Druga edycja Aerofestivalu to wię-
cej lotów, więcej samolotów oraz naj-
lepszych grup akrobatycznych w  cza-
sie trzech bloków pokazowych każdego 
dnia. Znacznie ograniczono teren impre-
zy, dzięki czemu wszystkie atrakcje będą 
łatwiej dostępne. Zmianie uległ też cen-
nik, bilety będą niemal o połowę tańsze 
niż przed rokiem!

Liczymy, że Aerofestival przyciągnie na-
wet 60 tysięcy fanów lotnictwa – mówi To-
masz Kobierski, wiceprezes zarządu MTP 

– Wydarzenie ma potencjał nawet na 100 ty-
sięcy i więcej, ale chcemy realizować ten cel 
etapami. Kulminację przewidujemy na rok 
2019, kiedy świętować będziemy stulecie 
wyzwolenia Lotniska Ławica podczas po-
wstania wielkopolskiego.

Dwudniowe pokazy lotnicze uzu-
pełni wystawa statyczna, przygotowana 
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
Na ziemi zobaczymy helikoptery, wiatra-
kowce, wojskowe samoloty transportowe, 
ultralajty i drony, będzie więc możliwość 
zaznajomienia się z najnowszymi rozwią-
zaniami technicznymi wprowadzanymi 
do lotnictwa. 

Przygotowując program, nie zapo-
mniano o najmłodszych uczestnikach, dla 
których przygotowano szereg atrakcji. Je-
steśmy pewni, że Aerofestival będzie wy-
jątkowym wydarzeniem, dostarczającym 
odlotowych wrażeń. Zarezerwujecie więc 
czas w sobotę i w niedzielę od godziny 
10.35, by spokojnie  popatrzeć w niebo 
i podziwiać lotnicze akrobacje.

Pełen odlot!
Podniebne show już w maju na Ławicy

4



720 minut pokazów
50 maszyn 
w powietrzu
8 państw świata
25 pokazów 
solowych 
i grupowych
4 skoczków 
spadochronowych
60 wystawców

Pełen odlot! Sobota 
28 maja 

Blok 1
10.50 – 13.45

 y Sky Magic – spadochroniarze
 y Formacja 3AT3
 y Extra 200 – Uwe Zimmermann (Niemcy)
 y Jakowlew Jak-18
 y Piper Cub x2 & Aviat Husky
 y Extra 330 – Marek Choim
 y RWD-5R
 y The Victors (4x Piper PA28)
 y Grumman AG-CAT – Wingwalking
 y PZL TS8Bies
 y Extra 300 – Maciej Pospieszyński
 y Przelot motoszybowców
 y P3 Flyers (4x Pilatus P3)
 y Model 12S „Thor” – Jacob Hollander 

(Szwecja)
 y Extra 330, 2x Zlin 50, Solo FOX – Grupa 

Akrobacyjna „Żelazny”

Blok 2 
(Partnerem bloku jest Lotto)

15.10 – 17.15
 y F-16 Jastrząb – Siły Powietrzne RP
 y Zespół Sił Powietrznych – „Orlik”
 y 2x Suchoi Su-22 – Siły Powietrzne RP
 y F-16 Solo Turk
 y PZL TS-11 Iskra
 y Saab 105
 y Sk-37 Viggen
 y MiG-15

 Blok 3 
17.35 – 18.15

 y F-16 (Belgia)
 y Zespół Baltic Beesw

Niedziela 
29 maja 
Blok 1 
10.50 – 12.55

 y Sky Magic – spadochroniarze
 y Formacja 3AT3 (3xAT3)
 y Extra 200 – Uwe Zimmermann (Niemcy)
 y Jakowlew Jak-18
 y Piper Cub x2 & Aviat Husky
 y Extra 330 – Marek Choim
 y RWD-5R
 y The Victors (4x Piper PA28)
 y PZL TS8-Bies
 y Grumman AGCAT – Wingwalking
 y Extra 300 – Maciej Pospieszyński
 y Przelot motoszybowców
 y P3 Flyers (4x Pilatus P3)

Blok 2 
(Partnerem bloku jest Lotto)

14.20 – 17.15
 y Model 12S „Thor” – Jacob Hollander 

(Szwecja)
 y P3 Flyers (4x Pilatus P3)
 y Extra 330, 2x Zlin 50, Solo FOX – Grupa 

Akrobacyjna „Żelazny”
 y 2x Suchoi Su22 – Siły Powietrzne RP
 y F16 Jastrząb – Siły Powietrzne RP
 y Zespół Sił Powietrznych – „Orlik”
 y PZL TS-11 Iskra
 y F16 Solo Turk
 y MiG-15
 y Saab 105

Blok 3
17.35 – 18.15

 y Zespół Baltic Bees
 y Sk37 Viggen

* Godziny i plan pokazów 
może ulec zmianie. Stan 
na dzień 24.04.2016 r.

BILETY
Zakup biletów w przedsprzedaży możliwy jedynie do dnia: 27.05 do godz. 12.00.
Bilet jednorazowy normalny: 22 zł (sobota, niedziela)
Spotter Pack: 150 zł 
VIP: 300 zł 

Kasy biletowe:
Bilet jednorazowy normalny: 32 zł (sobota, niedziela), z Kartą Dużej Rodziny 5 zł od 
osoby. Bilet rodzinny: minimum 3 osoby, w tym dziecko do lat 13 – 22 zł od osoby 
Bilet bezpłatny: dzieci do lat 3 i osoby niepełnosprawne z I grupą inwalidzką

Bilety dostępne są za pośrednictwem:
• przedsprzedaży internetowej; 
• portali Ticketpro.pl, Tixer.pl;
• w sieci salonów EMPiK, Saturn, Media Markt;
• w kioskach i salonikach RUCH; 
• kas w dniu imprezy

Więcej informacji na stronie www.aerofestival.pl.

PROGRAM 
POKAZÓW *
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Podjął się Pan niebagatelnego wyzwa-
nia, zbudowania replik czterech histo-
rycznych statków powietrznych – fok-
kerów zdobytych na Niemcach w czasie 
powstania wielkopolskiego...

Nie da się ukryć, że projekt jest ambit-
ny, a dla mnie nawet życiowy, ale mogę 

zapewnić, że nie składam deklaracji bez 
pokrycia. Jestem technicznie przygotowa-
ny i  mogę wystartować z  budową choć-
by jutro. Niestety każde tego typu zamó-
wienie wiąże się z  finansami. Zakładam 
jednak, że środki się znajdą. To inicjaty-
wa społeczna Polskiego Stowarzyszenia 

Motoszybowcowego i Politechniki Poznań-
skiej, zatem mam nadzieję, że za chwilę ru-
szymy z kopyta.
Zdąży Pan na rocznicę?

Jeśli pójdzie to tą drogą, o  jakiej roz-
mawiałem dziś z rektorem Tomaszem Ło-
dygowskim, to do 2018 roku zdążę!

Budowa tego typu replik wymaga dużej 
wiedzy i doświadczenia...

Lotnictwem zajmują się ludzie, któ-
rzy mają bąbelki powietrza we krwi. 
Mam lotnicze tradycje, krewnymi dziad-
ka byli piloci Michał i Stanisław Cwyna-
rowie. Michał był pilotem Dywizjonu 315 

i  dowódcą Dywizjonu 316, a  jego brat 
Stanisław na własną prośbę z  gwardii 
marszałka Józefa Piłsudskiego przeniósł 
się do lotnictwa wojskowego. Był wykła-
dowcą nawigacji w Oficerskiej Szkole Lot-
nictwa, a następnie dowodził pierwszym 
plutonem w 33. Eskadrze Towarzyszącej, 

szefował też Aeroklubowi Warszawskie-
mu oraz 214. Eskadrze Bombowej. Od-
kąd pamiętam, głowę zawsze miałem 
skierowaną ku górze, każdy samolot na 
niebie musiałem dokładnie zanalizować. 
Potem pojawiły się pierwsze samodziel-
nie skonstruowane modele, następnie 

Głowę zawsze miałem 

skierowaną ku górze
Z Krzysztofem Cwynarem  
rozmawia Mariola Zdancewicz
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doskonaliłem się w  technikum mecha-
nicznym w Mielcu, gdzie uczęszczałem do 
klasy ze specjalizacją budowy płatowców. 
Na co dzień zajmuję się maszynami latają-
cymi, naprawiam i serwisuję samoloty ul-
tralekkie, a także produkuję przyrządy sil-
nikowe i pokładowe do ultralajtów. Poza 
tym latam na samodzielnie zbudowanym 
dwumiejscowym samolocie konstrukcji 
Grzegorza Peszke i nie muszę korzystać 
z okolicznego lotniska, bo dorobiłem się 
własnego lądowiska z hangarem. 
Planowane repliki fokkerów to nie 
pierwsze wyzwanie... 

Nie, moim pierwszym dzieckiem był 
GP-5, od pierwszych liter imienia i nazwi-
ska konstruktora, a po nim zabrałem się za 
budowę latającego w czasie I wojny świato-
wej nieuporta 11. Nie bez powodu wybra-
łem ten właśnie model, akurat nadchodziła 
wielkimi krokami rocznica stulecia wybuchu 
wojny. Nabyłem plany techniczne od kana-
dyjskiej firmy Circa, prace zajęły mi cztery 
lata, a efekty zaprezentowałem na targach 
poznańskich na stoisku Polskiego Stowarzy-
szenia Motoszybowcowego, następnie na 
pikniku lotniczym w 2014 roku w Krośnie 
oraz w ubiegłym roku na Aerofestivalu na 
poznańskiej Ławicy. Doleciałem nim tutaj 
i jeszcze do dziś to odczuwam, bo wystar-
towałem rano i podczas lotu cały czas słoń-
ce miałem z lewej strony, no i tu pod okula-
rami mam poparzenie. Długo się goi. 
Trzeba było lecieć jakoś fikuśnie...

Wracałem na moje piękne Podkarpa-
cie w deszczu, więc nie mogłem wyrów-
nać opalenizny. (śmiech)
Naprawdę nic nie widać. Wygląda 
Pan świetnie.
Rozumiem, że plany techniczne 
fokkerów również ma Pan przygo-
towane?

Jak najbardziej, plany czekają, 
żeby z nich skorzystać. Dokumenta-
cja została dobrze zachowana. Fok-
kery były myśliwcami – najbardziej 

rasowymi samolotami i do 1935 roku wy-
stępowały w Poznaniu. Były używane do 
szkoleń. Nie można się nastawiać na to, 
że zostaną odwzorowane w  stu procen-
tach, gdyż mamy do czynienia z odmien-
nymi technologiami i z innymi materiałami 
i gdybyśmy chcieli zbudować samolot do-
kładnie według oryginalnych planów, nie 
moglibyśmy liczyć na wystarczająco wyso-
kie parametry samolotów, typu wytrzyma-
łość, waga czy trwałość. Poza tym barierą 
byłby przede wszystkim rodzaj silników, bo 
te oryginalne już nie występują, oraz czte-
rokrotnie wyższy koszt wykonania. Daw-

niej pokryte płótnem fokkery były zbudo-
wane w większej części ze stali, a skrzydła 
miały drewniane. Naturalnie samoloty z ze-
wnątrz będą wyglądały jak te autentyczne, 
chociaż pewnie pasjonat modelarstwa do-
szuka się jakichś drobnych odstępstw. Nie 
możemy jednak poświęcać bezpieczeń-
stwa, trwałości i  jakości konstrukcji. Sa-
molot zostanie sprawdzony technicznie, 
a więc będzie w pełni bezpieczny i chciał-
bym jako pierwszy zająć miejsce pilota. 
Czyli oblatanie samolotów mamy z gło-
wy?

Chcę nimi polecieć i udowodnić, że zro-
biłem je dobrze. Nie wiem, czy za półtora 
roku będą już u nas takie procedury, któ-
re mi na to pozwolą. W Polsce występuje 
wiele problemów prawnych, nie mamy roz-
porządzeń do przepisów dotyczących ka-
tegorii statków powietrznych, a jak nie ma 
rozporządzeń, to nie można prowadzić nad 
nimi nadzoru. 

Właściwie nic nowego pod słońcem, 
ULC niespecjalnie się przejmuje tym, że 
ciągle jesteśmy w europejskim ogonie...

Na szczęście Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej, więc prawo pozwala na ko-
rzystanie z obcego nadzoru podczas budo-
wy samolotu. Jedna z dróg wiedzie w kie-
runku Słowacji, gdzie sprawa jest prosta, 
wystarczy być członkiem stowarzyszenia 
słowackiego, mieć uprawnienia i licencję, 
a następnie można zarejestrować budowę 
samolotu. Inspektorzy co jakiś czas zaglą-
dają do mnie. Rejestracja samolotu też nie 
jest postawiona na głowie tak jak u nas. 

Współpracuje Pan też z młodzieżą gim-
nazjalną...

Tak, poprzedniej zimy dla uczniów 
ostatnich dwóch klas gimnazjów prowa-
dziłem warsztaty budowy repliki fokkera 
D7, w których uczestniczyła młodzież z pię-
ciu szkół z okolicy. Zainteresowanie prze-
kroczyło nasze oczekiwania, wobec czego 
przyszłych uczestników wyłoniliśmy po-
przez konkurs. Chętni musieli zmierzyć się 
z dwudziestoma pytaniami. Młodzież za-
skoczyła mnie swoim zaangażowaniem; 
rysowała, przypasowywała elementy, cięła.
Jakie ma Pan plany na najbliższą przy-
szłość?

Myślę już o kolejnej replice, albatrosie 
D3. Pochodzi z tej samej epoki co fokker, 
też zalicza się go do początków polskiego 
lotnictwa, ale latał parę miesięcy później 
niż fokker i nie na terenie Wielkopolski, ale 
w Galicji. Wiąże się z nim udział ochotni-
ków amerykańskich w walkach na wscho-

dzie. To oni „lali” z powietrza zagony 
kawaleryjskie Budionnego. Ich mało 
znana historia, wytrwale zacierana 
przez wiele lat, powinna być przez 
nas przypomniana. Kilku z nich leży 
na lwowskim cmentarzu. To Amery-
kanie wymyślili godło „Kościuszkow-
ców”. Latał z nim Dywizjon 303. Jeste-
śmy to im winni.

WIELKOPOLSKA ESKADRA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Pomóż nam 
zbudować formację 
latających replik 
samolotów 
zdobytych czynem 
powstańczym 
Wielkopolan!

Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego Kocjana
Konto: 67 1090 1359 0000 0001 3103 6947
Tytułem: Latające repliki Wielkopolska Eskadra Niepodległości

www.wielkopolskaeskadraniepodleglosci.pl
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Mekka przedsiębiorczości, jak nazwał Pan Tarnowo Podgórne, rośnie 
w siłę – posługując się Państwa hasłem, wciąż idzie „Poziom wyżej!”. Na-
leży do najbogatszych gmin w kraju. W ubiegłym roku liczba podmio-
tów gospodarczych przekroczyła pięć tysięcy. Proszę powiedzieć, to 
dużo czy mało?

Wydaje się, że dużo, aczkolwiek ta liczba jeszcze nas nie satysfakcjonu-
je. Zależy nam na kolejnych inwestycjach, ponieważ – moim zdaniem – tym 
charakteryzuje się rozwój. Cieszy nas dobry klimat dla rozwijania przedsię-
biorczości, którego dowodem są nie tylko nowi inwestorzy, ale również de-
cyzje o rozbudowach, podejmowane przez funkcjonujące już u nas podmio-
ty gospodarcze. Są firmy, które zaczęły działalność dwadzieścia lat temu i do 

tej pory nawet trzykrotnie zwiększyły swo-
ją powierzchnię gospodarczą. Ten trend 
daje dużą satysfakcję i  zaprzecza tezom 
wysuwanym w latach 90., że kapitał zagra-
niczny zatrzyma się u nas tylko na chwilę, 
a potem szybko przemieści się na wschód. 
U nas przedsiębiorcy zakorzeniają się jesz-
cze mocniej.
Jednym z  ważniejszych wydarzeń było 
otwarcie centrum biurowo-magazyno-
wego Grupy Muszkieterów w Swadzimiu. 

To oczywiście cenna inwestycja, mają-
ca istotny wpływ na wielkość naszego bu-
dżetu. Łączna powierzchnia zabudowy biu-
rowca i magazynów wynosi ponad osiem 
hektarów. Fakt, że tak znana marka ma tu-
taj siedzibę, buduje nasz prestiż w oczach 
przedsiębiorców, inwestorów i samorządów. 
Na początku roku po raz kolejny wręczo-
no Tarnowskie Lwy...

To wyróżnienie przyznajemy od kilku lat 
i dedykujemy przedsiębiorcom, działającym 
na terenie gminy. Tegoroczne nagrody były 
skierowane do tych, których działalność nie 
tylko przynosi zysk ekonomiczny, ale rów-
nież wiąże się z budowaniem społecznej od-

powiedzialności, z zaangażowaniem w sprawy lokalne. Laureatami zostali ci, 
którzy wspierają różnego rodzaju działania społeczne, kulturalne czy sporto-
we. W tym gronie znalazł się również nasz przedsiębiorca, który podczas Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował serduszko z numerem jeden 
za 670 tysięcy złotych. 

O Grupie 
Muszkieterów, 
Tarnowskich Lwach,  
sprawie linii 
elektroenergetycznej 
i ankiecie
Z wójtem gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką  
rozmawia Merkuriusz

Od lewej: Wójt Tadeusz Czajka i Tarnowskie 
Lwy (Maciej Szperliński, Mariusz Stolarski, 
Janusz Gruntkowski i Krzysztof Waligórski) 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard
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Jak wygląda sprawa planowanej budowy linii elek-
troenergetycznej 400 kV, wpisującej się w wieloletni 
plan inwestycyjny Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych, obejmujący modernizację i  rozbudowę Krajo-
wego Systemu Elektroenergetycznego?

Przewidywaliśmy tę inwestycję już ponad dwadzie-
ścia lat temu w naszych planach zagospodarowania prze-
strzennego. W 1992 roku została zapisana w planie ogól-
nym, a później konsekwentnie była przenoszona na inne 
dokumenty planistyczne. W ten sposób zabezpieczaliśmy 
korytarz dla przebiegu tej inwestycji. Niestety w ostatnim 
czasie emocje wśród mieszkańców wywołał właściciel sieci 
i zarazem inwestor 

– Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne, 
który zapropono-
wał odmienne od 
dotychczasowe -
go, szczególnie dla 
nas niekorzystne 
warianty przebie-
gu linii. Przewody 
miałyby bowiem 
przebiegać na te-
renach mieszka-
niowych oraz przez 
obszar chronio-
nego krajobrazu – 
zielone płuca gmi-
ny. To wywołało słuszny niepokój mieszkańców. Na fali pospolitego 
społecznego ruszenia powołano Stowarzyszenie Ekologiczna Wiel-
kopolska i zebrano kilka tysięcy podpisów przeciwko nowym wa-
riantom przebiegu linii. PSE twierdzi, że przedstawione propozycje 
nie są ostateczne, ale już samo ich pojawienie się wyrządziło sporą 
szkodę i wywołało spory sąsiedzkie. Niektórzy mieszkańcy poczuli 
szansę na oddalenie od siebie przebiegu linii, choć doskonale zda-
wali sobie sprawę z wybranej przez siebie lokalizacji. Ze swej stro-
ny mogę zapewnić, że wszyscy mamy świadomość strategicznego 
znaczenia tej inwestycji, natomiast nie możemy być zaskakiwani 
przez PSE rozwiązaniami, które są dla nas nie do zaakceptowania. 
22 maja rusza Bieg Lwa. To nie tylko półmaraton, ale również 
szereg biegów towarzyszących: Pogoń za Lwem na dystan-
sie siedmiu kilometrów czy Biegi Lwiątek oraz bogata ofer-
ta strefy EXPO. Uczestników pewnie skusi możliwość finiszo-
wania na tartanowej bieżni stadionu lekkoatletycznego przy 
tłumie skandujących kibiców, a może również masaże Lusow-
skiego Zdroju i koncert?

To już piąta edycja. Impreza niesamowicie się rozwinęła. Ma 
swoją markę, jest wysoko notowana w rankingach ogólnopolskich 
półmaratonów i jesteśmy z tego dumni. Kiedy zapadła decyzja 
o zorganizowaniu pierwszego biegu, mieliśmy wiele obaw, jak im-
preza zostanie przyjęta przez mieszkańców. Dzisiaj możemy śmia-
ło powiedzieć, że to była dobra decyzja, która również zachęciła 
wielu mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, do 
biegania po polach, lasach, wokół Jeziora Lusowskiego. Trasa pół-
maratonu wyznaczona jest głównie na terenach zabudowanych, 
więc biegnącym towarzyszy głośny doping, ale też inne sposo-
by wsparcia, takie jak polewanie zawodników wodą podczas upa-
łów czy bufety z poczęstunkiem. Zaangażowanie mieszkańców 
jest niesamowite i myślę, że dzisiaj już nie wyobrażamy sobie Tar-
nowa Podgórnego bez półmaratonu. 
Jak wypadła ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców, 
dotycząca komfortu życia? Pytano o priorytety inwestycyjne, 
poziom oświaty, ofertę sportową i kulturalną.

Ankietę traktuję jako cenne narzędzie w  zarządzaniu gmi-
ną. Uzyskana tą drogą wiedza pozwala w największym stopniu 
poznać oczekiwania mieszkańców. Zauważam, że bezpośrednie, 
tradycyjne kanały komunikacji tracą na znaczeniu. W zebraniach 
wiejskich bierze udział coraz mniej ludzi, mimo że gmina, jak i po-
szczególne miejscowości są coraz większe. Nasi mieszkańcy są 
zajęci, poświęcają czas innym sprawom. Z drugiej strony bardzo 
chcemy do nich docierać i pytać o opinię, dlatego wybraliśmy an-
kiety. Pytamy, słuchamy ocen i odnosimy się do nich. To dla nas 
bardzo ważne. 
Gratuluję Państwu pomysłu, który dowodzi, jak bardzo zale-
ży Państwu na poznaniu opinii mieszkańców. 

W całym kraju głośno o 1050. rocznicy obchodów Chrztu Pol-
ski. Czy Tarnowo Podgórne również się w nie włączy?

Jesteśmy częścią Wielkopolski – kolebki państwa polskiego. 
Obchody rozpoczęliśmy 9 kwietnia sesją popularno-naukową 
poświęconą początkom państwa polskiego. Kulminacja gmin-
nych obchodów nastąpi 17 kwietnia. W kościele w Tarnowie Pod-
górnym będzie odprawiona msza święta. Następnie przejdziemy 
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą i w asyście wojów do parku 700-le-
cia, gdzie już od soboty trwać będzie dwudniowy Festiwal Histo-
ryczny „Wioska Żywej Archeologii”, który przybliży nam dawne 
czasy, pozwoli poznać, jak żyli nasi przodkowie. Zapraszamy rów-
nież na szereg koncertów, największy z nich – występ „Mazowsza” 

– odbędzie się 12 kwietnia. Traktujemy ten rok jako jubileuszowy, 
dlatego nie zabraknie też koncertów muzycznych w późniejszych 
miesiącach. Dzieci i młodzież mogą przelać swoje wyobrażenie 
1050. rocznicy Chrztu Polski na papier i wziąć udział w konkursie, 
po którym odbędzie się wystawa prac i wręczenie nagród. Do kon-
kursu zostały zaangażowane wszystkie szkoły, co, mamy nadzieję, 
zaprocentuje przenoszeniem odpowiedzialności za pamięć histo-
ryczną na młode pokolenia. 
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Siedziba i magazyny Grupy Muszkieterów

Węzeł Marianowski

Tarnowskie Termy

9



Tymczasem Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Modra-
ki” obchodzi 15-lecie działalności artystycznej, ale dzieci już 
tam raczej nie ma (śmiech)… 

Ależ są, nawet przedszkolaki! Choć rzeczywiście, pierwsi adepci, 
którzy zaczynali przygodę w wieku siedmiu, ośmiu, dziewięciu lat, 
to dzisiaj dorosłe osoby, które pojawiły się na jubileuszu już tylko 
z racji przynależności duchowej do zespołu. Na starcie była to gru-
pa kilkunastoosobowa, dzisiaj liczy sześćdziesięciu członków. Jubi-
leusz pokazuje obraz renesansu kultury w naszej gminie, który ma 
miejsce w ostatnich kilkunastu latach. Powstało wiele nowych ze-
społów, które z małych grup stają się coraz większe i coraz bardziej 
profesjonalnie wykonują swoje utwory. Serce się cieszy.
Półtora roku temu rozmawialiśmy o  renowacji Zespołu Pała-
cowo-Parkowego w Jankowicach. Jak sprawy mają się dzisiaj?

Mówiąc najkrócej, praca wre. W styczniu przekazaliśmy plac bu-
dowy. Koszt tego zadania to około osiem milionów złotych, ale peł-
ną kwotę poznamy po ekspertyzach – zakres wielu koniecznych prac 
będzie można oszacować dopiero przy rozbiórkach. Zakończenie re-
nowacji planujemy na wiosnę przyszłego roku. Zarządcą całości bę-
dzie Gminny Ośrodek Kultury. Pałac ma pełnić dwie funkcje – tu ma 
się mieścić Samorządowa Szkoła Muzyczna, która będzie funkcjono-
wać w godzinach popołudniowych, natomiast w godzinach dopo-
łudniowych obiekt będzie miejscem aktywności seniorów. Chcemy 
tak zorganizować dojazd, aby osoby z różnych miejscowości miały 
możliwość wzięcia udziału w przygotowywanym programie. Pamię-
tamy też o pięknym przypałacowym parku, który będzie doskona-
łym miejscem wypoczynku. 

To nie jest jedyne ważne zadanie. Planujemy również budowę 
szkoły podstawowej w Baranowie, która ma zostać oddana do użyt-
ku we wrześniu 2018 roku. Na razie jesteśmy na etapie rozmów zwią-
zanych z zakupem przeznaczonego na ten cel gruntu, ale już przy-
gotowujemy się do projektowania obiektu tak, żeby termin został 
zachowany. Planujemy również rozbudowę skrzydła szkoły w Luso-
wie. Przybywa mieszkańców, głównie są to młodzi ludzie z dziećmi, 
dlatego zależy nam na zapewnieniu właściwych warunków nauki. 
Nadal tematem dyżurnym jest infrastruktura drogowa. Budujemy, 
rozbudowujemy i modernizujemy wiele dróg. Do najważniejszych 
należy ulica Wysogotowska w Przeźmierowie, jej budowa pozwoli 
na lepszą komunikację i odciążenie ruchu w centrum miejscowości, 
oraz budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Ważne 
są też nowe ścieżki rowerowe, które zachęcają do wspomnianej już 
aktywności fizycznej mieszkańców, będąc jednocześnie elementem 
poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Nasze działania skupione są na stałym podnoszeniu komfortu 
życia w gminie. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, realizując kolejne inwestycje oraz podejmując się organiza-
cji różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Cieszę się, że, jak 
pokazują wyniki badań opinii publicznej, te inicjatywy spotykają się 
z pozytywną oceną mieszkańców, którym w gminie Tarnowo Pod-
górne żyje się po prostu dobrze.

Ta
rn

ow
o 

Po
dg

ór
ne

 Atomowy
 Zakopower

Sobotni wieczór, Aula UAM. Góralski najazd z ciupaga-
mi. Do tego o atomowym rażeniu. Poznań znalazł się wśród 
miast na niezwykłej trasie koncertowej zespołu Zakopower, 
promującej najnowszy krążek „Drugie pół”! Tę drugą połów-
kę stanowią muzycy z Atom String Quartet: Dawid Lubowicz 
i Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na al-
tówce oraz Krzysztof Lenczowski na wiolonczeli, czyli czte-
rej najsympatyczniejsi rzępajłowie z siłą rażenia adekwatną 
do nazwy zespołu, jak ich określił Jan „Ptaszyn” Wróblewski. 

Trafiła kosa na kamień, bo mocne brzmienie to też wi-
zytówka grupy Sebastiana Karpiela-Bułecki. Zakopower 
to, ujmując skrótowo, folkowa „dusza” obleczona rocko-
wym „ciałem”. Z jednej strony wierny korzeniom, z drugiej 
chętnie absorbujący współczesne muzyczne nurty. Tym ra-
zem zafundował nam dialog góralskiej kapeli i klasycznego 
kwartetu – wzajemne przenikanie się dwóch muzycznych 
światów. Energetyczną, klimatyczną muzykę. Jak było na 
koncercie, zobaczcie sami i koniecznie posłuchajcie utwo-

rów z płyty. Poleca-
my i zachęcamy do 
śledzenia innych 
wydarzeń organi-
zowanych przez Re-
dakcję Artystyczną 
Live Concert.

fot. Marcin Maj

Najbliższy Bieg Lwa wystartuje 22 maja 

10



Obie Perły wśród Opakowań – jedna wyłowiona 
spośród projektów zgłoszonych przez profesjonal-
nych znawców sektora przemysłu opakowaniowego, 
druga spośród zgłoszeń młodych artystów, studen-
tów i absolwentów szkół i uczelni wyższych – zostały 
ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 
w murach poznańskiej Auli Artis. W tym roku, prócz 
wyjątkowej statuetki oraz nagrody pieniężnej, zwy-
cięzcy zyskali również szansę na międzynarodową 
karierę. Konkurs otrzymał akredytację Światowej Or-
ganizacji Opakowań w USA, co oznacza, że laureaci 
są automatycznie nominowani do nagrody głównej 
międzynarodowego konkursu WorldStar organizo-
wanego przez WPO (World Packaging Organization).

Po raz pierw-
szy przyznano 
także prestiżową, międzynarodową nagrodę Golden Pixel 
dla najlepiej wydrukowanego i uszlachetnionego opako-
wania, dedykowaną uczestnikom kategorii Professional. 
Otrzymała ją firma Passion Cards za opakowania na czeko-
ladę z serii Sweet Gifts.  

Konkurs Art of Packaging to idealna okazja dla młodych, 
często jeszcze studiujących projektantów, by zaprezentować 
swoje pomysły szerszej publiczności. Finałowa gala, będąca 
zwieńczeniem całego przedsięwzięcia, to spotkanie praco-
dawców z przyszłymi pracownikami, uczniów z mistrzami, 
teoretyków z praktykami. Co roku jury złożone z eksper-
tów w dziedzinie opakowaniowej wybiera najlepsze pro-
jekty w kategorii Debiuty i Professional. Tu liczy się przede 
wszystkim design – jego prostota bądź też wysublimowanie. 
Uwagę jury podczas obrad zwracała także technika wyko-
nania, jakość, ekologiczna produkcja, ale i spójność opako-
wania z zawartością.

Przede wszystkim 
DESIGN The Finest Easter Egg 

– opakowanie na wielka-
nocne pralinki od firmy 

MM Brown – oto zwycięz-
ca jubileuszowej, dziesią-
tej edycji konkursu Art of 

Packaging w kategorii Pro-
fessional. Z kolei najlep-

szy debiut to opakowanie 
na skarpetki o wdzięcznej 
nazwie Bandziorki autor-
stwa Filipa Radulaka, stu-

denta Collegium Da Vinci 
w Poznaniu. 
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To samochód o ciekawej historii, ale 
też o  interesującej filozofii. To pierwsze 
auto, które miało służyć rodzinie rolnika, 
stąd dwa rzędy siedzeń, tak żeby wszyscy 
mogli się zmieścić i z tego względu przy-
pominał dzisiejsze SUV-y albo vany, a po 
przesunięciu do przodu ruchomej ścian-
ki, znajdującej się w kabinie, przemieniał 
się w pojemną furgonetkę na prawie tonę 
towaru. 
To mi się kojarzy z pomysłem na kratkę, 
która z osobówki robi ciężarówkę...

Tyle że w tarpanie tego pomysłu uży-
to dużo wcześniej... auto bez VAT, jak mówi 
reklama!
To było coś! Może doczekamy się jesz-
cze momentu, kiedy tarpan będzie su-
permodny?

Miejmy nadzieję, bo w pełni na to za-
sługuje. To rzeczywiście bardzo ciekawy 
samochód, który dzisiaj mógłby też służyć 

rekreacji. Obecnie pracujemy nad zupełnie 
nową ekspozycją poświęconą transporto-
wi rolniczemu, a przede wszystkim właśnie 
samochodom rolniczym marki Tarpan, pro-
dukowanym w Fabryce Samochodów Rol-
niczych POLMO w Antoninku, wcześniej 
noszącej nazwę Wielkopolskie Zakłady Na-
praw Samochodowych w Antoninku.
Dzisiaj to siedziba Volkswagena…

A kiedyś naprawiano tam wielkie cięża-
rówki tatrę i jelcza. I właśnie w tych warun-
kach zakładów naprawczych uruchomiono 
produkcję tarpanów.
Początki sięgają roku 1971.

Tak, powstały wtedy pierwsze projek-
ty dwóch samochodów opartych na pod-
zespołach Syreny i Warszawy. W Polsce nie 
było wówczas tradycyjnego pick-upa. Na 
rynku znajdowały się nysa i lublin, wytwa-
rzane z nadwoziem zamkniętym blachą lub 
brezentem. Stąd w Poznaniu pojawił się 

pomysł, by zapełnić tę lukę. By przekonać 
władze, wymyślono wybieg – rolnicza Wiel-
kopolska miała produkować samochód dla 
rolnictwa. Partia przedprodukcyjna, czy-
li 25 samochodów gotowych w grudniu 
1972 roku, była bardzo intensywnie bada-
na w rzeczywistych warunkach rolniczych, 
a w 1973 roku rozpoczęto produkcję seryj-
ną, która trwała do 1995 roku. Jako Wiel-
kopolanie jesteśmy dziedzicami tej tradycji 
i czujemy się w obowiązku zadbać o przy-
wołanie marki Tarpan.
Czy był to produkt eksportowy?

Owszem, tarpany eksportowano do 
Grecji i  Iranu, około kilkaset egzemplarzy 
trafiło do Wielkiej Brytanii, skąd sprzeda-
wano je do innych krajów. Koncepcja była 
świetna, natomiast fabryka niestety niedo-
inwestowana. Gdyby były tu nowocześniej-
sze silniki, lepsze podzespoły, to może te-
raz bylibyśmy wśród producentów takich 

Tarpan, to było coś... 
Z Gerardem Radeckim, kuratorem Muzeum 
Tarpana, rozmawia Mariola Zdancewicz

W Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, nieda-
leko Poznania, powstaje Muzeum Tarpana. Na razie udało 
się zgromadzić jedenaście aut. Produkcję tarpanów, sa-
mochodów dla rolnika, rozpoczęto w Wielkopolsce z po-
wodu tradycji wysokiej kultury technicznej tego regionu.

Siedzimy w  świeżo odnowionym tarpanie 
233 Standard. Wygodne, przestrzenne auto, 
z wieloosobowym siedzeniem z tyłu, można 
tutaj wiele zmieścić, a na pewno można tym 
samochodem jechać. 
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samochodów jak SUV-y czy vany, 
choćby dzisiejszy Nissan Terrano. 
Ciekawym wątkiem z historii Tarpa-
na była współpraca z Fiatem. W 1980 
roku wykonano w Turynie i przeka-
zano do Polski trzy jeżdżące proto-
typy, opracowane przez włoskich 
mistrzów kroju samochodowego, 
którzy wzorowali się na projekcie 
polskiego tarpana. Zostały wypo-
sażone w nowoczesne dieslowskie 
silniki i gdyby któryś wszedł do pro-
dukcji seryjnej, to mielibyśmy rze-
czywiście hit eksportowy na całą 
Europę, a może i na świat. 
To mnie Pan zdziwił tą włoską 
konotacją, bo czytałam, że był 
budowany na bazie francuskie-
go citroëna?

Rzeczywiście, część twórców 
tarpana wskazuje, że inspirował 
ich francuski terenowy citroën me-
hari, skierowany przede wszyst-
kim na trasy pustynne. Samochód 
o koncepcji dżipa, odkryty, ze skła-
daną przednią szybą. Tarpan trochę 
się ucywilizował w stosunku do tej 
prostej terenówki, stał się eleganc-
ką osobówką dla rolników, jeżeli go 
porównać z  samochodem marki 
Żuk czy Nysa. Jednak nie cieszył się 
dobrą opinią. Twierdzono, że ciąży 
nad nim jakieś fatum. W Polsce ist-
niały nieprzychylne mu środowiska, 
na przykład producentów innych 
samochodów dostawczych, którzy 
tworzyli mu czarny PR. Natomiast 
autentyczni użytkownicy tarpanów 
w rozmowach z nami mówią, że to 
był bardzo dobry samochód, mimo 
że drogi, bo zakup wiązał się z nie-
bagatelnym wydatkiem około 180 tysięcy 
złotych, za które wówczas można było po-
stawić duży dom. 
Czyli to samochód luksusowy…

…często pełniący funkcję społeczną. 
Jego właściciel w  ówczesnych czasach 
był najlepszym kumem we wsi, pomagał 
innym zwozić siano, zawoził do szpita-
la sąsiadkę, która spodziewała się dziec-
ka, przywoził gości na wesele... Tarpan 
był samochodem „do wszystkiego”. W ty-
godniu służył wożeniu płodów rolnych, 
a w niedzielę woził liczną rodzinę do ko-
ścioła. Tarpany obsługiwały pielgrzymki 
papieskie, służąc jako wozy dla fotorepor-
terów, którzy uwieszali się na rurowej kon-
strukcji. Tarpana zaprezentowano oczywi-
ście pierwszemu sekretarzowi 
PZPR Edwardowi Gierkowi, któ-
ry po przejażdżce powiedział: 

„Produkować!”. 
Notabene z  Gierkiem wią-

że się również ciekawa historia. 

Podobno podczas jednej z prezentacji sa-
mochód raptem zniknął w polu kukurydzy, 
ochrona szalała: „Gdzie jest nasz pierw-
szy?!”. Przyjechał dopiero grubo po kwa-
dransie, cały i zdrowy, cudownie ocalony 
i w trakcie przyjemnej konwersacji z kie-
rowcą. Proszę pomyśleć, co przeżyli w tym 
czasie przedstawiciele fabryki, ochrona 
i cała ekipa, która gościła w Wielkopolsce! 
Na tegorocznej Polagrze zaprezentowa-
liście tarpana 223 z 1978 roku. Jaki był 
cel? 

Chcieliśmy przede wszystkim po-
przez przypomnienie propagować ideę 
powstania Muzeum Tarpana. Ekspozycję 
planujemy uruchomić w  grudniu przy-
szłego roku, w  45. rocznicę wypuszcze-
nia serii przedprodukcyjnej. Mamy zamiar 

zaprezentować w  nowoczes- 
nych, multimedialnych formach 
wspomnienia związane z tarpa-
nem, tak by muzeum opowiada-
ło też o ludziach, którzy go two-
rzyli i użytkowali. Przybliżymy 
historię oraz ciekawostki z „ży-
cia” tarpanów. Mało kto wie, że 
przed pobiciem rekordu pręd-
kości w przepłynięciu kanału La 
Manche przez Teresę Zarzeczań-
ską-Różańską, pierwszą kobietę, 
która dokonała tego czynu, aby 
dojechać na miejsce startu, eki-
pa korzystała właśnie z tarpana, 
którego użyczyła Fabryka Sa-
mochodów Rolniczych. Rekor-
dzistka, jak i  samochód wzbu-
dzili sporą sensację we Francji. 
Czy w muzeum znajdą się też 
projekty tego samochodu?

Zależy nam na archiwum 
dokumentów tego polskiego 
pick-upa i  staramy się je po-
zyskać. Interesuje nas również 
niezwykle nowoczesna jak na 
tamte czasy poligrafia rekla-
mowa. Chcemy przypomnieć 

także wybitnych polskich in-
żynierów, którzy pracowali 
nad tarpanem. Kanciasta bry-
ła nadwozia i  pomysł z  prze-
suwaną ścianą jest dziełem 
jednego z najwybitniejszych 
polskich projektantów samo-
chodów z  warszawskiej Fa-
bryki Samochodów Osobo-
wych – Zbigniewa Wattsona, 
oraz młodego wówczas kon-
struktora z  Poznania, Czesła-
wa Olejniczaka. Tak naprawdę 

tarpan to wynik współpracy dwóch ze-
społów: poznańskich inżynierów i ich war-
szawskich kolegów, więc przy okazji zada-
li oni kłam plotce o odwiecznej niechęci 
między mieszkańcami stolicy i Poznania. 
Czy w muzeum będziecie Państwo rów-
nież prezentować tarpany Honkery, któ-
re do dziś są produkowane w Lublinie?

Firma DZT Tymińscy rzeczywiście re-
alizuje takie zamówienia, ale nie jest to 
już produkcja wielkoseryjna. Honker bę-
dzie zamykał naszą ekspozycję, ponieważ 
był następcą modelu 233 i  jego pochod-
nych, przeznaczonym przede wszystkim 
dla wojska, służb leśnych czy innych służb 
państwowych. 
Niedawno widziałam taki model, jadący 

poznańskimi ulicami...
To bardzo możliwe, znam 

kolekcjonera Honkerów ze 
Swarzędza, który posiada kil-
kanaście takich aut.

Apelujemy o pomoc przy tworzeniu nowej placówki nie 
tylko do sponsorów, ale też do dawnych użytkowników, 
świadków ciekawych wydarzeń związanych z tarpanem.

Kontakt: muzeum@muzeum-szreniawa.pl z dopiskiem 
„TARPAN” lub 618107629.
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W  marcu oficjalnie zamknięto zre-
kultywowane składowisko odpadów 
w Czmoniu. Jak udało się rozwiązać ten 
najbardziej palący w  ostatnich latach 
problem gminy?

Składowisko ma swoją długą, ponad 
dwudziestoletnią historię. W gminie Kórnik 
w 1993 roku pojawili się inwestorzy, którzy 
zaproponowali uruchomienie komunalne-
go wysypiska śmieci. Zawarliśmy umowę 
spółki z francuskim wspólnikiem, w której 
gmina miała 20% udziałów. W założeniach 
składowisko w Czmoniu było przeznaczo-
ne do gromadzenia odpadów komunal-
nych pochodzących z  terenu gminy Kór-
nik oraz z okolicznych miejscowości i miało 
wystarczyć na trzydzieści lat. Taki był pier-
wotny plan, ale później niestety zaczęły ro-
dzić się problemy, które z czasem narastały 
i były utrapieniem dla władz gminy i dla jej 
mieszkańców. Gmina, jako mniejszościowy 
udziałowiec, nie miała dużego wpływu na 
sposób eksploatacji składowiska. Dopiero 
w kwietniu 2013 roku staliśmy się stupro-
centowym udziałowcem spółki Sater Kórnik, 
co umożliwiło rozpoczęcie działań napraw-
czych. Podjęliśmy energiczne starania, któ-
rych celem było unieszkodliwienie „bomby 

ekologicznej”, jaka pozostała w Czmoniu. 
Było to niezwykle ważne zadanie, ponie-
waż składowisko stanowiło zagrożenie 
dla środowiska o  znacznie szerszym za-
sięgu niż teren, który zajmowało. Po wie-
lu latach starań, intensywnych przygoto-
wań i ciężkiej pracy, w grudniu 2015 roku, 
prace rekultywacyjne dobiegły końca. Ktoś, 
kto nie widział wysypiska przed rekultywa-
cją, zapewne nie będzie mógł uwierzyć, że 
ten zielony, zadrzewiony obecnie teren 
powstał na leżącej tutaj do niedawna gó-
rze śmieci. Ta zmiana była możliwa dzięki 
dużej pomocy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu i dzięki dofinansowaniu 
inwestycji ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, wynoszącemu 85% 
kosztów netto całego projektu, tzn. prawie 
6 026 000 złotych. Całkowity koszt rekulty-
wacji to ponad 9 milionów złotych. A suk-
ces końcowy jest o tyle bardziej znaczący, 
że całość prac została wykonana w ciągu 
zaledwie sześciu miesięcy!
Gmina Kórnik została nagrodzona zło-
tą statuetką Gminy Atrakcyjnej Tury-
stycznie  w  plebiscycie Orły Polskiego 

Samorządu 2015. Serdecznie gratuluje-
my. Czym wyróżnia się Kórnik? 

Celem konkursu jest wyróżnienie tych 
gmin, które potrafią wykorzystać walory 
naturalne, prężnie rozwijają turystykę na 
swoim terenie i jednocześnie umiejętnie 
promują swój region. Największą atrak-
cją turystyczną Kórnika jest niewątpliwie 
Zamek oraz Arboretum, które należy do 
najstarszych w Polsce i do najbogatszych 
pod względem liczby gatunków  i  od-
mian parków dendrologicznych występu-
jących w Europie Środkowej. Atrakcyjne 
położenie gminy Kórnik, a zwłaszcza jej 
południowo-zachodniej części, wśród la-
sów, jezior i starorzecza Warty, sprawia, że 
gmina jest miejscem chętnie odwiedza-
nym przez osoby lubiące aktywny wypo-
czynek. Kórnik przyciąga turystów także 
pięknymi terenami rekreacyjnymi. Dzięki 

swym szczególnym walorom krajobrazo-
wym i przyrodniczym stanowi teren nie-
zwykle atrakcyjny, zwłaszcza dla miłośni-
ków turystyki pieszej i rowerowej oraz dla 
wędkarzy. Wśród szlaków rowerowych bie-
gnących przez gminę Kórnik na szczególną 

Kórnik –  
Orzeł polskiego 
samorządu
Z Jerzym Lechnerowskim, burmistrzem Kórnika, rozmawia Maja Netter

Statuetka Gminy Atrakcyjnej Turystycznie

Uroczyste zamknięcie zrekultywowanego składowiska odpadów w Czmoniu
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uwagę zasługują: Pierścień Rowerowy do-
okoła Poznania, Kórnicki Pierścień Ro-
werowy (KPR) o  długości około 60 km, 
przebiegający wokół gminy Kórnik, oraz 
Borówiecki Ring Rekreacyjny (BRR) o dłu-
gości około 20 km, przebiegający duktami 
leśnymi. Tym, którzy preferują aktywny wy-
poczynek połączony z rozrywką i edukacją, 
polecamy ścieżkę edukacyjno-przyrod-
niczą Bobrowy Szlak, która biegnie przez 
kompleksy leśne i obszar łąk nadrzecznych. 

Dobrą propozycją aktywnego wypo-
czynku zarówno dla mieszkańców gminy, 
jak i turystów są wycieczki piesze bądź ro-
werowe promenadą imienia Wisławy Szym-
borskiej, wzdłuż Jeziora Kórnickiego, gdzie 
można przysiąść na ławeczce obok noblist-
ki, która urodziła się na tzw. Prowencie.    

Miłą formą spędzenia czasu są także 
organizowane na Jeziorze Kórnickim rej-
sy stateczkami „Anna Maria” i „Biała Dama”, 
podczas których turyści, oprócz podzi-
wiania widoków, mogą wysłuchać cieka-
wostek o gminie. Położony zalewie 10 m 
od brzegu jeziora i plaży Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kórniku stanowi idealne miej-
sce dla tych, którzy preferują wypoczynek 
z dala od miejskiego zgiełku, ale lubią ak-
tywnie spędzać czas na świeżym powietrzu 
w otoczeniu pięknej natury. Bogatą ofertę 
aktywnego spędzania czasu posiada Kór-
nickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”. 
Obiekt składający się z hali widowiskowo-

-sportowej i z krytego basenu, poza pływa-
niem, oferuje szereg dodatkowych atrakcji 
i możliwość przyjemnego spędzenia czasu. 

Inwestycją, która z pewnością przyczy-
niła się do wzrostu atrakcyjności turystycz-
nej Kórnika, była rewitalizacja kórnickiego 
rynku. Od zakończenia prac, które miały 
miejsce pod koniec 2014 roku, na nowo 
wyremontowanej płycie rynku odbywa 
się wiele imprez kulturalnych i sportowych, 
m.in. tam właśnie swój start i metę miał wy-
ścig kolarski, bieg na 10 km czy triathlon.    

Rozwój turystyki w gminie Kórnik był 
zawsze dla kórnickiego samorządu jednym  
z najważniejszych zadań, dlatego duży na-
cisk kładziemy na promocję naszego re-
gionu zarówno w  kraju, jak i  za granicą. 
Rokrocznie uczestniczymy w różnego ro-
dzaju wystawach  i targach turystycznych. 
W marcu byliśmy na Międzynarodowych 
Targach Turystycznych ITB w Berlinie, któ-
re w tym roku świętowały swój jubileusz 

50-lecia.  Nasza gmina wspólnie z innymi 
poznańskimi gminami prezentowała się 
w  ramach stoiska Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej. Berlińskie targi 
to nie tylko efektywna promocja naszego 
regionu, ale także możliwość poznania ak-
tualnych oczekiwań  i preferencji turystów 
zagranicznych. 
Dwadzieścia lat temu Wisława Szym-
borska otrzymała Nagrodę Nobla. To 
dla Kórnika postać bardzo ważna, gdyż 
poetka właśnie tutaj się urodziła. 

Przyszła noblistka urodziła się 2 lipca 
1923 roku na terenie folwarku Prowent.  
Była córką Wincentego Szymborskiego, 
zarządcy majątku Władysława Zamoyskie-
go. Rodzina Szymborskich opuściła Kór-
nik trzy lata po urodze-
niu małej Wisi. Pozostał 
już na zawsze wpis w me-
tryce i w dowodzie tożsa-
mości, ale pozostało i coś 
więcej. 15 maja 1995 roku, 
czyli na rok przed przy-
znaniem poetce literac-
kiej Nagrody Nobla, gdy 
nadano jej tytuł doktora 
honoris causa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewi-
cza, Wisława Szymborska 
powiedziała: „Urodziłam 
się na Ziemi Wielkopol-
skiej, co oczywiście nie 
jest żadną moją zasługą – 
ale tutaj pracował mój oj-
ciec i  jeszcze do niedaw-
na żyli ludzie, którzy go 
pamiętali. Na tej ziemi od-
najduję za każdym razem 
swoje pierwsze ujrzane 
w życiu krajobrazy. Tutaj 
było (i  jeszcze jest, choć 
mniejsze) moje pierw-
sze jezioro, pierwszy las, 
pierwsza łąka i  chmury”. 
To jezioro, ten las, łąka 
i chmury były kórnickie! 
By to upamiętnić, na-
zwaliśmy naszą prome-
nadę imieniem Wisławy 
Szymborskiej. Obok trasy 
spacerowej ustawiliśmy 
ławeczkę z  pierwszym 
pomnikiem pani Wisławy 
oraz kota z  wiersza „Kot 

w  pustym mieszkaniu”. Niedaleko miej-
sca urodzenia noblistki mieści się Kórnicki 
Ośrodek Kultury.
Niedługo minie sto lat od zakończonego 
sukcesem powstania wielkopolskiego...

Kórnik dzięki wpływom możnych 
rodów magnackich Działyńskich i  Za-
moyskich pozostawał zawsze miejscem 
wypełnionym polskim patriotyzmem. 
W  okresie zaborów kwitła praca orga-
niczna, rodziły się polskie spółdzielnie 
i organizacje. Skauting, organizacja „So-
kół”, praca duszpasterzy przygotowały 
mieszkańców na chwilę próby, jaką stał 
się grudzień 1918 roku. Kompania kórnic-
ka jako pierwsza ruszyła na pomoc po-
wstańcom Poznania. Kórniczanie stano-

wili przez pewien okres 
ochronę Bazaru, gdzie 
rezydował Ignacy Pade-
rewski, zdobyli pociąg 
pancerny z dużą ilością 
broni i  amunicji. W  dal-
szym okresie walk po-
wstańcy kompanii kór-
nickiej walczyli na wielu 
frontach tamtego kon-
fliktu, a w szczególności 
przelali krew w  starciu 
pod Łomnicą niedaleko 
Zbąszynia. W 1922 roku 
sami powstańcy ufundo-
wali tablicę pamiątkową 
na dawnym hotelu „Vic-
toria” w centrum Kórnika, 
gdzie odbywały się ich 
spotkania organizacyj-
ne. W 90. rocznicę wybu-
chu powstania na placu 
Powstańców Wielkopol-
skich odsłonięto pomnik 
sławiący chwałę naszych 
bohaterów. Na cmenta-
rzach w  Bninie i  w  Kór-
niku kilkakrotnie w  cią-
gu roku zapalamy znicze 
na grobach poległych 
powstańców. W naszym 
dwumieście pamiętamy 
o tamtej ofierze krwi.  

Rajd Starych Samochodów na wyremontowanym rynku Ratusz w Kórniku i rynek podczas Święta Białej Damy

Ławeczka Wisławy Szymborskej

Pomnik Powstańców Wlkp. ufundowany 
w 90. rocznicę powstania wlkp.
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Stało się, 4  marca w Czmoniu zamknię-
to ogromne wysypisko śmieci...

Tak, oficjalnie z  udziałem znamieni-
tych gości, zarówno władzy wykonawczej, 

,jak i firm. Natomiast odebranie i podpisa-
nie końcowego protokołu robót nastąpiło 
w grudniu ubiegłego roku. Inwestycja była 
uzależniona od projektu współfinansowa-
nego przez Unię Europejską, ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013 z zakończeniem do koń-
ca 2015 roku. Bez dotacji nie rozwiązaliby-
śmy tak szybko jednego z większych pro-
blemów w naszej gminie i chyba również 
w Wielkopolsce z lat 90.

Sprawa nie była prosta od strony tech-
nicznej, bo góra zajmuje powierzchnię 
ponad ośmiu hektarów, a jej wysokość to 
ponad trzydzieści metrów. Przy tak wy-
sokim składowisku problemem jest na-
chylenie i ciężar skarp. Do tego nastąpiło 
unieruchomienie i zatkanie drenażu we-
wnętrznego. Zostały zaniedbane i niedo-
kończone technicznie rowy melioracyjne 
wokół składowiska. Nie mogliśmy wyjść 
ze śmieciami poza obręb składowiska 
i starych rowów melioracyjnych, bo wią-
załoby się to z budową nowej komory, co 
nie wchodziło w rachubę. Jednakże dzięki 

profesjonalnemu podejściu i determinacji 
wszystkich, zarówno ze strony władzy ad-
ministracyjnej, projektanta – firmy Heko 
i firmy Ingenis, która zrobiła nam studium 
wykonalności i poprowadziła nas w pro-
cedurach unijnych, a przede wszystkim 
naszego wykonawcy z Inowrocławia, fir-
my Transpol, udało mi się to wszystko 
skoordynować, za co bardzo wszystkim 
dziękuję.

Dlaczego wysypisko, które miało służyć 
trzydzieści lat, zapełniło się tak szybko? 

Myślę, że jest to problem lat 90. Wów-
czas prawie każda gmina chciała mieć skła-
dowisko odpadów. Trzeba pamiętać, że 
gminy nie były tak bogate jak teraz, z ty-
loma inwestycjami, więc wydawało się to 
dobrym biznesem, tym bardziej że gmina 
jako mniejszościowy udziałowiec zapew-
niała tylko miejsce, resztą miała zająć się 
firma prywatna. W gospodarce panował 
neoliberalizm, wszystko, co prywatne, mia-
ło być lepsze, a tym bardziej to z Zachodu. 
Jednak nie zauważyliśmy, że w  partner-
stwie publiczno-prywatnym firma prywat-
na zawsze dąży do kumulacji zysków, co 
jest rzeczą naturalną, natomiast gmina 
w okresie transformacji powinna 
mieć nad tym wszystkim 
pakiet kontrolny. 

Tak się niestety nie stało. Poza tym do 
2010 roku nie było uregulowań prawnych 
umożliwiających przymusowe zamykanie 
składowisk. Teraz już funkcjonują odpo-
wiednie przepisy, co nie znaczy, że łatwo 
je egzekwować...
Proszę opowiedzieć o  pracach związa-
nych z rekultywacją, prowadzących do 
tego, że wysypisko ostatecznie przesta-
ło być groźne.

Po porozumieniu stron gmina w 2013 
roku za symboliczną złotówkę odkupiła 
wszystkie udziały od firmy prywatnej, sta-
jąc się tym samym całkowitym właścicie-
lem i udziałowcem Sater Kórnik i składowi-
ska odpadów w Czmoniu. Po wielu latach 
sporów firma została reaktywowana, a ja 
zostałem jej prezesem i kierownikiem skła-
dowiska, gdyż posiadam takie uprawnie-
nia. Głównym celem od tej chwili było przy-
wrócenie tego miejsca naturze. Po 
otrzymaniu decyzji Mar-
szałka Wojewódz-
twa Wielko-
p o l -

Z Maksymilianem Sułkowskim, prezesem spółki Sater Kórnik, rozmawia Wiola Ordon

Przywrócić naturze

Składowisko w Czmoniu powstało w 1994 roku. 
Miało obsługiwać Poznań i okoliczne gminy, 
ale okazało się, że zaczynają tam trafiać śmieci 
z innych części kraju. Pierwotnie miało działać 
do 2025 roku.
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skiego o zamknięciu z urzędu składowiska 
zobowiązano nas do przeprowadzenia 
rekultywacji do 2020 roku i do zakończe-
nia okresu eksploatacyjnego w myśl usta-
wy o odpadach z 2012 roku. Pojawiła się 
jednak szansa na przyspieszenie inwesty-
cji dzięki dotacji unijnej. To zmotywowa-
ło nas do działania i już w kwietniu 2014 
roku przystąpiliśmy do przetargu na pro-
jekt rekultywacji. Byliśmy zobowiązani do 
przeprowadzenia badań niezbędnych do 
oceny zagrożeń dla składowiska; między in-
nymi były to badania geotechniczne skarp, 
zanieczyszczenia gleb pod wylewiskami, 
w tym również opinia geotechniczna wła-
ściwości podłoża gruntowo-wodnego dla 
potrzeb posadowienia zbiornika na tere-
nie składowiska, ponadto ocena zbiorni-
ków i gleb wokół i pod zbiornikami. Należa-
ło opracować odpowiednią dokumentację 
dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu, aby później burmistrz 
mógł wydać decyzję o  środowiskowych 
uwarunkowaniach. A  to wszystko przed 
przetargiem i wyłonieniem wykonawcy nie 
mając pewności, czy w ogóle dostaniemy 
dotację. Ale się udało!

W 2015 roku w przetargu wyłoniliśmy 
wykonawcę. Czasu zostało niewiele w ra-
mach programu unijnego, bo raptem sześć 
miesięcy, ale na szczęście trafiliśmy na solid-
ną firmę i na początku lipca przystąpiliśmy 
do prac. Rekultywacja obejmowała zarów-
no część techniczną, jak i biologiczną wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, w skład któ-
rej wchodziło wybudowanie nowych dróg 

dojazdowych i placów manewrowych 
oraz studni czerpalnych 

do wszystkich 
z b i o r n i -

ków. Wybudowano też od podstaw dwa 
duże zbiorniki, które ogrodzono. Większy 
na wody opadowe, mniejszy na odcieki. 
Zmodernizowano też zbiornik, który ma 
odbierać mieszaninę odcieków wraz z wo-
dami opadowymi. Do tego nowe rowy me-
lioracyjne z właściwymi spadami dookoła 
składowiska i na wierzchowinie wraz z ryn-
nami spustowymi. Oddzielono odcieki od 
wód opadowych, tworząc system drenarski 
z matami podsiąkowymi, który odprowadza 
odcieki z wnętrza składowiska do specjal-
nego zbiornika. W pierwszej kolejności jed-
nak zmodernizowano i wyprofilowano całą 
górę wraz z nachyleniem skarp, uszczelnia-
jąc ją gliną. Na to wszystko została nałożona 
część rekultywacyjna i całość obsiano wła-
ściwą mieszaniną traw wraz z krzewami. Na-
sadzono drzewka w częściach izolacyjnych. 
Ponieważ prace zostały zakończone późno, 
ważne jest, żeby w tym roku to wszystko za-
rosło i związało całą bryłę.
Projekt, który był długo wyczekiwany 
przez lokalną społeczność, przyczynił 
się do przywrócenia obszaru zdegra-
dowanego do stanu naturalnego i usu-
nięcia zagrożeń dla środowiska. Czy 

rzeczywiście ta 
ekologiczna bom-
ba została rozbro-
jona?

S k ł a d o w i s k o 
jest cały czas moni-
torowane. Badane 
są odcieki i  wody 
gruntowe. Jest tak-
że odgazowywane, 
a  gaz zamieniany 
jest na prąd elek-
tryczny i  odprowa-
dzany do sieci. Zaj-
mują się tym firmy 
zewnętrzne, mające 
akredytację i  duże 

doświadczenie. Składowisko jest stricte ko-
munalne, więc z odpadami innymi niż nie-
bezpieczne i obojętne, napowierzchowne 
z lat 90. Nie segregowano wówczas śmie-
ci, a wszystko wrzucano do jednego worka, 
włącznie z masą organiczną. Dlatego skła-
dowisko produkuje gaz, a  największym 
jego problemem są odcieki zawierające 
dużo pierwiastków biogennych: azotanów, 
azotynów, ogólnego węgla organicznego, 
a nie na przykład metali ciężkich, które są 
w normie. Ważne było, abyśmy oddzielili 
te odcieki od wód opadowych. Większość 
pierwiastków jest biodegradowalna. Poza 
tym nie ma cudownej różdżki, aby to, co 

zdegradowane, wróciło od razu do 
stanu pierwotnego. Nieste-

ty musi upłynąć jakiś 
czas, aby natura 

sobie z tym 

poradziła. Ważne, abyśmy mieli to wszyst-
ko pod kontrolą.
Trzydziestometrowa góra to najpraw-
dopodobniej teraz najwyższa góra na 
terenie całej gminy Kórnik. Wytyczono 
na niej ścieżkę edukacyjną na temat po-
stępowania ze śmieciami. Jakie są po-
mysły na wykorzystanie tej przestrzeni? 

Ważne, aby składowisko teraz zarosło, 
ustabilizowało się i stało się częścią otacza-
jącej nas przyrody. W ramach dotacji unij-
nych wytyczona jest ścieżka, gdzie będzie 
można edukować młodzież, nie tylko w ra-
mach postępowania ze śmieciami. Ścieżkę 
w następnych latach będziemy rozwijać. 
Chcę porozmawiać z nadleśnictwem o za-
gospodarowaniu wokoło terenu do celów 
rekreacyjnych, o ścieżkach biegowych, ro-
werowych czy o punkcie obserwacyjnym.

Ponieważ całe dofinansowane pocho-
dzi z Unii, musi upłynąć okres karencji – od 
trzech do pięciu lat, aby można było my-
śleć o wykorzystaniu składowiska w celach 
zarobkowych. Jednakże jestem otwarty na 
wszelkie propozycje i innowacyjność, bo 
trzeba myśleć przyszłościowo i wykorzy-
stać  składowisko po okresie karencji, tak 
aby samo mogło się finansować. Możliwe, 
że jednym z dobrych pomysłów jest foto-
woltaika na stoku południowym, ale trze-
ba to wszystko przeanalizować, przeliczyć, 
aby przynajmniej nie dokładać do tego biz-
nesu. Mam nadzieję, że tak się stanie.                                    
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Rogers Nelson, 57 letni muzyk, zna-
ny jako Prince, został znaleziony nieprzy-
tomny w  swojej posiadłości w  Minne-
apolis. Ochroniarze wezwali pogotowie 
kwadrans przed jedenastą. Na pomoc 
było za późno. Wkrótce wiadomość poda-
ły największe agencje prasowe, spekulu-
jąc przy okazji na temat przyczyny nagłej 
śmierci artysty. Powtarzano na przemian 

–  przedawkowanie narkotyków lub samo-
bójstwo. Nic nie potwierdza tych hipotez. 
Prince był artystą spełnionym, a wyjątko-
wa, ponad czterdziestoletnia aktywność 
estradowa i studyjna (wydał 39 albumów) 
wykluczała jakiekolwiek nałogi. W ostat-
nich latach był też człowiekiem wyjąt-
kowo religijnym, związany z Kościołem 
świadków Jehowy. 

Prince pseudonim przejął po ojcu, 
wziętym i  cenionym muzyku sesyjnym 
i klubowym. Wielu wirtuozów jazzowych, 
bluesowych czy rytmenbluesowych do-
dawało sobie do nazwiska przydomek 
King. Ojciec Rogersa nie miał określonej 
specjalności, ale wiele talentów, grał na 
kilku instrumentach, aranżował i kompo-
nował, był mistrzem, ale nie gwiazdą, więc 
koledzy muzycy nadali mu przydomek 
Prince, który zastąpił nazwisko. W muzy-
kalnej rodzinie spośród siedmiorga ro-
dzeństwa Rogers okazał się najzdolniej-
szy i już jako nastolatek biegle opanował 
grę na fortepianie, gitarze i perkusji. Jako 
muzyk u boku ojca w wieku 14 lat zarobił 
pierwsze pieniądze.  

Zbuntowanemu nastolatkowi w  ro-
dzinnym domu było za ciasno, więc się 
wyprowadził i założył z kolegą własny ze-
spół. Przez rok występowali w klubach, 
grając standardy i  popularne przeboje 
R`n`B, czasem do programu włączając 
kompozycje Prince`a. Siedemnastolatek 
uznał, że jest już dojrzały do rozpoczę-
cia prawdziwej kariery. Przedstawił demo 
w wytwórni Warner. W ekscentrycznym 
nastolatku dostrzeżono wielki talent 
i podpisano z nim kontrakt na nagranie 
albumu. Debiutancki „For You” został przy-
chylnie przyjęty. Kierownictwo wytwórni 
martwiło się tylko tym, że album, choć no-
watorski, pełen pomysłów i prezentujący 
wirtuozowskie talenty ar-
tysty, nie ma żadnego prze-
boju, który dałby szansę na 
zarobienie poważnych pieniędzy. Mimo 
to zaproponowali mu nowy kontrakt, któ-
rego podpisania po latach Prince będzie 
żałował. 

Choć debiutancki album ujawniał wy-
raźne fascynacje Slyem Stone’em i Jimim 
Hendriksem, to jednocześnie zapowiadał 
niepowtarzalny styl artysty. W latach sie-
demdziesiątych muzyków fascynowały 
nowe możliwości techniki nagraniowej. 
Prince postanowił poszukać nowego 
brzmienia i dlatego sam nagrał wszystkie 

ślady, łącznie na 27 instrumentach. Pro-
ducent był przerażony, kiedy zobaczył ra-
chunki za studio nagraniowe, ale nie miał 
nic do powiedzenia. Prince zgadzał się na 
wszystko z wyjątkiem tego, co, jak i z kim 
nagrywa. Wytwórnia wiedziała, że ma do 
czynienia z wybitnym talentem, tylko nie 
znajdowali pomysłu, jak to przełożyć na 
sukces biznesowy. Konflikty towarzyszy-
ły wydaniu każdego kolejnego albumu, aż 
do otwartej wojny z Warnerem. 

Drugi album „Prince” odpowiadał na 
oczekiwania wytwórni, był mniej ekspe-
rymentalny, adresowany do szerszej pu-
bliczności. Przyniósł pierwszy oczekiwany 
przebój – „I Wanna Be Your Lover”. Nagle 
wszyscy zaczęli uznawać Prince`a za nad-
chodzącą wielką gwiazdę pop. Prosta li-
nia melodyczna i  niezwykle 
oszczędna aranżacja pierw-
szego przeboju nie wyróż-
niały się pod względem inno-
wacyjności, a jednak od tego 
momentu artysta był rozpoznawalny na-
tychmiast po kilku taktach. Charaktery-
styczny głos, wysoki na granicy falsetu, 
a  jednocześnie pełen ekspresji jak u Ja-
mesa Browna, no i to, co działo się w tle, 
zostało szybko zauważone przez fachow-
ców. Nowatorskie, wyprzedzające epokę 
brzmienie, łączenie elektroniki z ogrom-
ną ekspresją Prince osiągnął pod koniec 
lat siedemdziesiątych, kiedy technika nie 
dawała jeszcze takich możliwości, jakie 
pojawią się w studiach nagraniowych lat 
osiemdziesiątych. Zmiany barw instru-
mentów, proporcji dynamicznych, wy-
dobywanie na pierwszy plan sekcji ryt-
micznej, tworzenie wrażenia przestrzeni. 
Ciągle był to funk i R`n`B, ale z przyszłości. 

Kolejne albumy „Dirty Mind” i „Con-
troversy” kompletnie wywróciły strate-
gię wytwórni. Prince przestał być genial-
nym nastolatkiem, gwiazdą pop, a stał się 

„niegrzecznym chłopcem”. Proponował 
prowokacyjne teksty, pełne erotycznych 
podtekstów. Słuchając albumu „Contro-
versy”, ma się wrażenie, że muzyka ocie-
ka seksem na granicy perwersji. Wytwór-
nia oczekiwała dobrego produktu, a nie 
zapowiedzi obyczajowej rewolucji. Wy-

niki sprzedaży kompensowa-
ły frustracje szefostwa Warnera 
i postanowiono nie wypuszczać 

nowej gwiazdy z rąk. 
Oczekiwany wielki sukces przyszedł 

z  piątym podwójnym albumem „1999”. 
Trafił do szerokiej publiczności. Koloro-
we i białe nastolatki nuciły refren z tytu-
łowej piosenki „Będziemy imprezować jak 
w 1999…”. Jest początek lat osiemdziesią-
tych i tekst wcale nie mówił o futurystycz-
nym disco, nie zapowiadał nadejścia ery 
hedonizmu, ale apokalipsę. Połączenie 
erotycznych aluzji z  religijnym przesła-
niem okazało się za trudne dla masowej Pr
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publiczności. Od tej pory Prince stanie się 
artystą podziwianym, ale kompletnie nie 
rozumianym. 

Kiedy wyruszył w  trasę promującą 
ostatni album, ujawnił jeszcze jedno ob-
licze swojego talentu. Popularni artyści 
mieli dokładnie wyreżyserowane koncer-
ty, których celem w tamtym czasie było 
przekonanie publiczności, że to, co do-
staje ona na płytach, dokładnie tak samo 
brzmi na żywo. Tymczasem Prince pro-
ponował spektakle, był kompletnie nie-
przewidywalny, niczego nie odtwarzał, 
improwizował, prowadził swoisty dialog 
z  publicznością, prowokował strojami, 
a raczej ich skąpością. Każdy chciał go po-
słuchać i zobaczyć, więc bilety na koncer-
ty sprzedawały się lepiej niż płyty. 

Tak już miało pozo-
stać do końca, koncer-
ty były za każdym ra-
zem wyjątkowe. Kto 
miał okazję być na Ope-

n’er Festival w 2011 roku, mógł się o tym 
przekonać. 

Wszyscy czekali na kolejny album, 
tymczasem Prince zabrał się za produkcję 
filmu muzycznego. Przypadek sprawił, że 
do produkcji w ogóle doszło, bowiem wy-
twórnia zniechęcała go do tego pomysłu 
wszelkimi sposobami. Film „Purple Rain” 
opowiada o rozwijającej się karierze po-
czątkującego muzyka z Minnesoty. Kan-
wą fabuły jest życie koncertowe w  tra-
sie. Tytułowa ballada z filmu natychmiast 
stała się przebojem. W historii przemysłu 
rozrywkowego nie zdarzyło się, aby na li-
stach sprzedaży pierwsze miejsca zajmo-
wały jednocześnie kaseta z filmem, album 
ze ścieżką dźwiękową tego filmu i singiel 
z tytułową piosenką, a sukces przypieczę-
tował Oskar za muzykę do filmu. Muzyk 
zadbał o każdy detal, nawet rekwizyty. Za-
mówił u lutnika specjalną gitarę, miała wy-
glądać jak biały obłok i skrzyć się złotem. 

Ekstrawaganckie stroje i instrumenty 
staną się znakiem firmowym Prince`a. Lu-
strzana gitara z filmu „Purple Rain”, biały 
Jaguar, trudno rozstrzygnąć, czy była to 
ekstrawagancja, kpina z popkultury czy 
autentyczne upodobanie do kiczu, nie 
tak rzadkie u artystów pop. Bezkrytycyzm 
wobec własnych pomysłów stanie się 
przyczyną porażki kolejnego filmu, przy 
produkcji którego artysta zapisał się jako 
autor scenariusza, reżyser i aktor główny. 
To nie mogło się udać. W roli muzyka Prin-
ce był doskonały, w innych mniej. 

Po wyczerpującej trasie promują-
cej film, Prince wraca do studia i nagry-

wa dwa kolejne albumy. „Para-
de” przynosi kolejny przebój 

– „Kiss”, ekspresyjny i  wyzywa-
jący, odtwarzany na każdej im-
prezie klubowej i prywatce. Pio-
senki z  płyty były ilustracją do 

nieudanego filmu. Muzycznie jed-
nak to kolejny przełom. Pracując nad 

„Parade”, Prince zaczął przywiązywać 
większą wagę do harmonii w aranża-
cjach, zrezygnował z przeładowania, 
z udziału wielu instrumentów dają-
cych wyłącznie efekty barwne. Ta muzyka 
była bardziej europejska niż amerykańska 
i paradoksalnie płyta lepiej sprzedawała 
się w Europie niż za oceanem, mimo bra-
ku jakiejkolwiek promocji. 

Lata dziewięćdziesiąte w  biogra-
fii Prince`a to najbardziej twórczy okres, 
choć kompletnie nieprzekładalny na suk-
ces rynkowy. Wtedy nagrywa najwięcej. 
Proponuje wytwórni wydanie kolejnych 
podwójnych, a nawet trzypłytowych al-
bumów, co spotyka się z wyraźnym opo-
rem szefostwa Warnera. Chcą, aby pod-
porządkował się strategii marketingowej 
wytwórni. Muzyk zdecydowanie odma-
wia i  wszelkimi sposobami dąży do ze-
rwania współpracy, uznając, że jest ogra-
niczany i kontrolowany przez muzyczny 
przemysł. 

Rezultatem kolejnych poszukiwań 
i eksperymentów jest „The Black Album”, 
mroczny i surowy. Sięga do nurtu techno 
i hip-hopu. Muzyczna ubogość i prymi-
tywne teksty, niczym cytaty z ulicznych 
awantur, sprawiają, że krytyka ogłasza 
upadek gwiazdy. Rozgoryczony Prince 
przyznaje się do porażki i  żąda od wy-
twórni wycofania płyty ze sprzedaży, nie 
tylko wstrzymania dystrybucji, ale usu-
nięcia płyt ze sklepów. Kolejny akt bun-
tu przesądził o rozstaniu. Nim dojdzie do 
rozwiązania kontraktu, Prince zmienia 
pseudonim na znak graficzny. Dzienni-
karze muzyczni i prezenterzy są bezrad-
ni, nie mają pojęcia, jak teraz prezento-
wać znanego muzyka. 

Ostatecznie, po rozstaniu z Warnerem, 
Prince zakłada własną wytwórnię płytową. 
Wolność artysty, producenta ma smak go-
ryczy, bo nie przekłada się na dawne suk-
cesy finansowe i popularność. Muzyk na-
dal nagrywa, ma wielu fanów, otrzymuje 
nagrody, w  tym siedem razy nagrodę 
Grammy, pisze wiele przebojów, na przy-
kład dla Madonny.  

Czy artysta może mieć pełną kontrolę 
nad wszystkimi aspektami kariery? Dwa 
lata temu Prince pogodził się z Warnerem 
i  ponownie nawiązał współpracę z  wy-
twórnią, zastrzegając jednocześnie, że 
jego nagrania nie będą rozpowszechnia-
ne przez serwisy internetowe i nie będą 
używane w reklamach. Dziwna postawa 
jak na innowatora, entuzjastę nowych 
technologii, ale oczywista jak na artystę, 
który nie chce być wyłącznie produktem 
przemysłu rozrywkowego. Jeszcze przez 
wiele lat będziemy odkrywać utwory 
z tych zapomnianych albumów, bo nie 
były rozpropagowane jak „Purple Rain”. 

Pr
in

ce

Pr
in

ce

Prince
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Jakie były początki oferty edukacyjnej 
związanej z lotnictwem? 

W ramach projektu „Era inżyniera” kie-
rowanego przez obecnego rektora profe-
sora Tomasza Łodygowskiego na wydzia-
le zostały uruchomione dwie specjalności, 
na kierunku transport – transport lotniczy, 
a na mechanice i budowie maszyn – silniki 
lotnicze. Ponieważ grant musiał być reali-
zowany od razu, więc kształcenie rozpoczę-
liśmy od drugiego stopnia. Nawiązaliśmy 
współpracę z 31. Bazą Lotnictwa Taktycz-
nego w Krzesinach i z 33. Bazą Lotnictwa 
Transportowego w  Powidzu, co zaowo-
cowało stworzeniem kierunku związane-
go z lotnictwem. Pomysł wyszedł od płk. 
Antoniego Milkiewicza, a zaważył fakt, że 
w Polsce intensywnie rozwija się prywat-
ny transport lotniczy. Pod koniec 2014 
roku w  Wielkopolsce zarejestrowanych 
było ponad dwieście samolotów prywat-
nych. Ta liczba ciągle rośnie, potrzebna 
więc jest duża stacja obsługi samolotów, 

do funkcjonowania której niezbędni będą 
wykwalifikowani specjaliści. Przypomnę 
też, że w Poznaniu powstał pierwszy ae-
roklub, pierwsza szkoła lotnicza, pierw-
sze dowództwo lotnicze, a nie mieliśmy 
szkolnictwa wyższego ani nawet średnie-
go. Najwyższy czas było to zmienić! Kieru-
nek nazwaliśmy lotnictwo i kosmonautyka, 
dlatego że nazwa z takim członem znajdu-
je się w wykazie kierunków ministerialnych. 
Ile osób będzie się kształcić i  jakie na-
dzieje wiążecie z absolwentami w świe-
tle zakupu symulatora lotu?

Przewidujemy, że w pierwszym roku 
liczba studentów sięgnie około 120 osób. 
Zainteresowanie nie słabnie, chętni dzwo-
nią z pytaniami zarówno do działu naucza-
nia, jak i do nas. Proponujemy cztery spe-
cjalności: transport lotniczy, silniki lotnicze 
i  płatowce, bezpieczeństwo i  zarządza-
nie lotnictwem oraz pilotaż statków po-
wietrznych, na którym, jeżeli finanse po-
zwolą, będzie można uzyskać licencję na 

najmniejsze samoloty. Zajęcia poprowadzi 
nasza kadra zasilana ekspertami z innych 
ośrodków, w tym z Krzesin.

A  nowy nabytek, myślę o  symulato-
rze, to bardzo atrakcyjny element pro-
cesu kształcenia, głównie ze względu na 
naukę pilotażu. Nie tylko pozwala na do-
skonalenie sztuki latania, ale będzie rów-
nież przydatny w badaniach reakcji, w tym 
współpracy między pilotami. Zdradzę, że 
w przyszłym roku razem z Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza chcemy uruchomić 
nową specjalność związaną z  inżynierią 
kosmiczną. Na razie omawiamy szczegóły 
z prof. Witoldem Wnukiem, który prowadzi 
Obserwatorium Astronomiczne. Mamy za-
miar podjąć też rozmowy z macierzystym, 
politechnicznym Wydziałem Elektroniki 
i Telekomunikacji oraz z przemysłem ko-
smonautycznym, szeroko rzecz ujmując. 
Dziesięć lat temu Burt Rutan zapowia-
dał rewolucję w  sektorze kosmicznym, 
która dopiero teraz się urzeczywistnia. 
Znajdujemy się chyba w najciekawszym 
momencie od lat sześćdziesiątych ubie-
głego wieku... 

Oczywiście na razie nie ma mowy 
o wysyłaniu naszych studentów w kosmos, 
między innymi ze wzglądu na zbyt wyso-
kie koszty. Myślimy o inżynierii satelitarnej, 
budowaniu przyrządów... i o specjalistycz-
nym kształceniu.  
Zachęcacie do skierowania kariery na 
właściwe tory. Uruchomiona została 
właśnie jedyna w Polsce specjalność po-
jazdy szynowe. Jakie są potrzeby i ocze-
kiwania rynku?

Specjalność pojazdy szynowe funkcjo-
nowała u nas na kierunku mechanika i bu-
dowa maszyn, a w 2000 roku został uru-
chomiony kierunek transport i  pojazdy 
szynowe. W tamtym okresie kolej nie cie-
szyła się zaufaniem społeczeństwa, więc 
liczba chętnych na studia również pozo-
stawiała wiele do życzenia. Zgłaszało się 
mało kandydatów, dlatego zmieniliśmy 
nazwę specjalności na pojazdy transpor-
tu masowego, czyli wszystkie środki trans-
portu związane z przewozami masowymi 
osób oraz towarów. Zakład pojazdów szy-
nowych w Warszawie z braku chętnych zo-
stał rozwiązany. W  Krakowie jest trochę 
większy niż nasz Instytut Pojazdów Szy-
nowych, ale postawiono tam na logistykę 
w transporcie, budowę i naprawę pojaz-
dów szynowych. Rozwiązano też specjal-
ność na Politechnice Wrocławskiej. A prze-
cież poznański „Tabor” potrzebuje kadry, 
podobnie jak Solaris czy potężna bydgo-
ska PESA. Utworzona na pograniczu mana-
gersko-technicznym specjalność transport 
szynowy wiąże się z ekonomiką transpor-
tu, z zarządzaniem transportem szynowym, 
z logistyką, marketingiem w transporcie; 

Jesteśmy  
w najciekawszym 
momencie
Z prof. Franciszkiem Tomaszewskim, dziekanem Wydziału Maszyn Roboczych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej, rozmawia Lidia Piechocka
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mamy też przedmioty typowo mechanicz-
ne, czyli budowę i eksploatację pojazdów 
szynowych itp. Natomiast pojazdy szy-
nowe to specjalność skierowana do przy-
szłych konstruktorów. To już ruszyło, wkrót-
ce przekonamy się z jakim skutkiem. 
Prowadziliście unikalne nie tylko w ska-
li kraju, ale również Europy badania 
związane z  wyeliminowaniem wykole-
jeń pojazdów szynowych oraz z ograni-
czaniem hałasu...

To było zlecenie dotyczące wykoleje-
nia tramwaju, do którego doszło na Wil-
dzie. Badaliśmy, jaka była przyczyna, wy-
konywaliśmy symulację i obliczenia. Przy 
współudziale straży pożarnej z Dębca, na 
ich poligonie w Mosinie robiliśmy też zde-
rzenia z manekinem, pomiary oraz nagra-
nia w tramwaju i w autobusie, aby ustalić 
optymalny punkt choćby dla ustawienia 
wózka z dzieckiem. Na podstawie tych ba-
dań wprowadzono odpowiednie zmiany. 

Jeśli chodzi o  technologię związaną 
z wyciszeniem hałasu, generalnie zajmu-
jemy się dwoma zagadnieniami – wibro-
akustycznym oddziaływaniem tramwaju 
na środowisko, czyli dźwiękiem genero-
wanym od szyny koła, oraz oceną hałasu 
wewnątrz tramwajów i autobusów. Obec-
nie wspólnie z miejską spółką Modertrans 
opracowujemy nowy wózek tramwajowy. 
Poprzedni był dostosowany na szerokość 
toru przynajmniej 1000 milimetrów. Przy-
gotowaliśmy również nową gamę wózków 
do tramwajów na normalną szerokość toru. 
W  tym roku kończy się projekt „Demon-
strator” – na innowacyjny, niskopodło-
gowy tramwaj dla miasta Poznania. Poza 
tym wspólnie z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza, z  Instytutem Akustyki Wy-
działu Fizyki realizowaliśmy projekt doty-
czący metody nauki orientacji przestrzen-
nej dla osób niewidomych, a testowały go 
dzieci z Ośrodka dla Osób Niewidomych 
w  Owińskach. Słuch jest substytutem 
wzroku, hałas jest więc zjawiskiem pożą-
danym, metodą orientacji. Wypracowana 
przez nas metoda polega na stopniowym 
oswajaniu niewidomych z  konkretnymi 
odgłosami poprzez zapamiętywanie za-
rejestrowanych dźwięków występujących 
na różnych typach ulic i skrzyżowań. To bi-
blioteka dźwięków. Zarejestrowaliśmy ich 
ponad tysiąc siedemset. Po odsłuchaniu 
osoby biorące udział w  badaniu dokład-
nie orientowały się, z jakim rodzajem ulicy, 
skrzyżowania, z iloma i jakimi pojazdami 
mają do czynienia. Czy jest to droga z jed-
nym, czy z dwoma pasami ruchu, czy prze-
jeżdża tramwaj, czy most jest z prawej, czy 
z  lewej strony, mały, a może duży... Dzie-
ci z Owińsk i obsługa ośrodka byli zachwy-
ceni. Projekt zakończył się trzy lata temu, 
przewodniczył mu profesor Edward Hojan 

i mieliśmy nadzieję, że zyska większe zain-
teresowanie, ale niestety było tylko jedno 
wdrożenie w ośrodku dla dzieci upośledzo-
nych w Sosnowcu. 
Czy studenci też są zaangażowani w re-
alizację projektów?

Tak, często współpracują już z firmami. 
Praktycznie wszyscy na ostatnim roku stu-
diów znajdują pracę, a wówczas pojawia 
się problem, albo praca, albo dyplom. In-
żynierowie są rozchwytywa-
ni na pniu. Znajdują zatrud-
nienie w  MPK, PKP Cargo, 
we wspomnianym już Insty-
tucie Pojazdów Szynowych 

„Tabor”, w Solarisie i w wielu 
innych firmach, niekoniecz-

nie związanych z transportem drogowym, 
szynowym... Proszę też zauważyć, ile no-
wych lotnisk rodzi się w Polsce. Rozwija się 
sieć stacji obsługi, gdzie również nasi stu-
denci znajdą zatrudnienie. 
Na zlecenie Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego powstał „Plan zrów-
noważonego rozwoju publicznego 
transportu zbioro wego województwa 
wielkopolskiego”, w  skrócie nazywany 
PTWW, przy współpracy z  Instytutem 
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
oraz z firmą Imagine Advertising z Gdy-
ni, przy czym Pański wydział był lide-
rem tego konsorcjum...

Był to duży projekt realizowany przez 
czołowe miasta a dotyczący planu trans-
portowego dla województwa wielkopol-
skiego. Chodzi o  optymalne dostosowa-
nie transportu autobusowego i szynowego 
dla potrzeb ludzi z zewnątrz. Badania an-
kietowe, mające na celu ustalenie czę-
stości korzystania ze środków transportu 

publicznego przez osoby zamieszkujące 
obrzeża miasta, cel dojazdu czy rodzaj wy-
bieranych środków transportu, przepro-
wadzali ankieterzy z Gdyni. To był bardzo 
ważny projekt, który pozwolił właściwie za-
planować wydatki na zakup taboru. 
Jak według Pana będzie wyglądał trans-
port przyszłości? Jakie są trendy?

Będąc w komitecie doradczym naszych 
włodarzy miasta, zastanawialiśmy się, czy 

Poznań ma iść w  kierunku komunikacji 
zbiorowej, czy może indywidualnej. Znaj-
dujemy się w dosyć trudnej sytuacji, bo 
mamy taką zabudowę, jaką mamy, wobec 
tego skłaniam się w  kierunku poszerze-
nia komunikacji zbiorowej i ograniczenia 
tej indywidualnej, ale wydaje mi się, że to 
jest niemożliwe, dlatego że sieć autobuso-
wa i tramwajowa nie poradzą sobie z tym. 
Tramwaje są zatłoczone, a każdy chce do-
jechać samochodem z domu prawie pod 
schody swojego miejsca pracy. Obwodni-
ca Poznania z dwoma pasami już nie wy-
starcza i teraz ma być rozbudowana. Nie-
stety brakuje myślenia perspektywicznego. 
Jedynym wyjściem jest wzorowanie się 
na rozwiązaniach wprowadzonych przez 
duże i bogate miasta, czyli zainwestowa-
nie w metro, ale w przypadku Poznania to 
odległa przyszłość. 
W ubiegłym roku świętowaliśmy 200-le-
cie polskiej motoryzacji. Państwo swo-
imi badaniami z zakresu nowoczesnych 
rozwiązań dokładacie cegiełkę do dal-
szego rozwoju tej dziedziny...

Priorytetem jest ograniczenie emisji 
związków szkodliwych ze spalin poprzez 
wprowadzanie silników eco, które nie emi-
tują praktycznie żadnych związków szkod- 
liwych. Kolejny element to ograniczenie 
hałasu, drgań, które powodują niszczenie 
budynków. Wyjściem są napędy hybrydo-
we i elektryczne. To ma przyszłość i nad 
tym pracujemy.
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Jest Pan uznanym w świecie specjalistą 
od tłokowych silników spalinowych. Na 
Pana wydziale niedawno otwarto labo-
ratorium badań symulatorowych oraz 
uruchomiono symulator lotu nowej ge-
neracji. Proszę skomentować to wyda-
rzenie.

Prawda jest taka, że moja specjalność 
troszeczkę ewoluowała. Najpierw zajmo-

wałem się wyłącznie silnikami spalinowy-
mi, później emisją składników toksycznych. 
Obecnie rozszerzyliśmy te działy o ekolo-
gię środków transportu, a statki powietrzne 
również do nich należą. Moje zaintereso-
wania dotyczące transportu i emisji skład-
ników toksycznych są związane ze wszyst-
kimi aplikacjami silników spalinowych, od 
kosiarki do trawy poprzez ciężarówki, okrę-
ty, statki, aż po maszyny lotnicze. Od 1 paź-
dziernika na naszym wydziale powstaje 
nowy kierunek – lotnictwo i kosmonautyka, 
dlatego dotychczasowe specjalności zosta-
ną włączone w tę dyscyplinę, a sam symu-
lator jest doskonałą inwestycją. Drugi człon 
nazwy kierunku, czyli „kosmonautyka”, jest 
jeszcze nieco na wyrost, biorąc pod uwagę 
polskie warunki, ale szczerze mówiąc, te-
raz nastała taka moda, żeby samoloty były 
już trochę balistyczne. Kierunek, nad któ-
rym opiekę przekazałem moim kolegom, 
będzie oferował cztery specjalności: pilo-
taż, transport lotniczy, silniki lotnicze oraz 
bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem. 
Mamy nadzieję, że symulator będzie rów-
nież dobrze służył naszym studentom – 
przyszłym pilotom. Posiadamy trzy obiekty 

latające: dwa samoloty tłokowe i jeden szy-
bowiec, ale z pewnych względów nie wszy-
scy studenci mogą latać. Wiąże się to z ko-
niecznością przejścia odpowiednich badań 
oraz z dużymi kosztami. Chcieliśmy zatem 
zapewnić wszystkim studentom nowego 
kierunku chociaż namiastkę latania i taką 
właśnie możliwość daje nowy nabytek. Jak 
powszechnie wiadomo, przy doskonaleniu 

umiejętności przyszłych kierowców czy pi-
lotów obiektów transportowych, jak i woj-
skowych pierwszym krokiem jest nauka 
na symulatorach. Wykorzystuje się je za-
równo w szkoleniu operatorów motorni-
czych, maszynistów lokomotyw, pilotów, 
operatorów czołgów, osób przygotowywa-
nych do strzałów z armat czy rakiet, a tak-
że kierujących statkiem, na przykład przy 
wejściu statku do portu. Symulator umoż-
liwia symulację lotu samolotami z silnika-
mi tłokowymi, odrzutowymi, jedno – lub 
dwusilnikowymi. Rozszerza to zdecydo-
wanie jego możliwości wykorzystania. Do-
datkowo szkolenia z wykorzystaniem sy-
mulatorów są wielokrotnie tańsze i o wiele 
bezpieczniejsze. 
Uczestniczyłam w  uroczystości otwar-
cia, udało mi się „polecieć” w  symula-
torze jako drugi pilot, nawet z  nie naj-
gorszym skutkiem, i  jak się okazało, 
wrażenia są bardzo podobne do wra-
żeń naturalnych. 

Chcieliśmy dać studentom niemal rze-
czywiste odczucie latania, dlatego wy-
braliśmy konstrukcję symulatora zwane-
go full motion. Ta maszyna pozwala na 

powodowanie różnych wrażeń zmysło-
wych, nie tylko wzroku, występuje tu peł-
ny ruch, a  kabina jest zamknięta. Symu-
lator umożliwia nam wszelkie działania 
szkoleniowe, pozwala na przejście kolej-
nych stopni wtajemniczenia lotniczego, 
takich jak latanie w nocy, podczas mgły, 
śniegu, deszczu, burzy, turbulencji, awa-
rii lub pożaru silników, awarii klap, wczu-

cie się w konkretne, również niebezpiecz-
ne sytuacje, sprawdzenie własnych reakcji. 
Uczy ufania przyrządom, a nie własnym 
zmysłom, które bywają zawodne. W  nie-
mal stu procentach na symulatorze moż-
liwe jest również przejście szkolenia w za-
kresie współpracy załogi.
Wśród gości był dowódca 31. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny 

W przestworzach  wirtualnie
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płk pil. Grzegorz Ślusarz. Czy 
piloci z tej jednostki będą ko-
rzystać z symulatora?

Wszyscy piloci wojskowi lata-
ją prawdziwymi samolotami, czyli 
w naszym przypadku F-16, nato-
miast oprócz tego baza w Krze-
sinach ma swoje specjalistycz-
ne dwa symulatory, na których 
piloci doskonalą swoje umiejęt-
ności. Wojskowi nie będą więc 
korzystać z  naszego symulato-
ra, będzie to raczej dotyczyć pi-
lotów cywilnych, którzy, oprócz 
tego że mają już licencję, co jakiś 
czas muszą przejść dodatkowe 
etapy szkolenia lub sprawdzać 
swoje umiejętności i nawyki. Na-
tomiast w  ramach współpracy 
z  bazą w  Krzesinach i  w  ogóle 
z  wojskiem na pewno będzie-
my korzystać z doświadczenia pracujących 
tam pilotów. Przyda nam się ich pomoc jako 
instruktorów, ale liczymy również na to, że 
jako eksperci wskażą, co w symulatorze wy-
maga poprawek. Symulator nabyliśmy od 
australijskiej firmy CKAS Mechatronics Pty. 
Ltd. dzięki środkom Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, a firma współpra-
cuje z Airbusem, Boeingiem, z NASA i wspie-
ra uczelnie. Wsparła również Politechni-

kę Poznańską – otrzymaliśmy dużo lepsze 
oprogramowanie, które stanowi rzecz naj-
droższą i najważniejszą, ponieważ symulu-
je ruch. Kabina i siłowniki są dosyć tanie, ale 
oprogramowanie to już inna sprawa. W ra-
zie godziny „W” mamy szybki serwis i jakiś 
spec z Melbourne zareaguje w sieci natych-
miast. Firmie zależy na promowaniu szkół 
i na wejściu na rynek europejski.

Współpracujemy też z Grupą Akroba-
cyjną „Żelazny”, z  pułkownikiem Wojcie-
chem Krupą oraz z Aeroklubem Poznań-
skim, z dyrektorem Piotrem Haberlandem. 
To są w pełni wyczynowi piloci, więc oczy-
wiście skorzystamy z ich uwag. 

Wspomniał Pan też, że symulator bę-
dzie wspierał naukę...

Tak. Pani Marta Galant będzie robiła 
doktorat, którego tematem głównym jest 
właśnie symulator. Mamy zamiar badać 
na przykład wpływ wieku pilota na jego 
predyspozycje do lotu, wpływ stresu czy 
chorób na pilotowanie czy na umiejętność 
lądowania, ponieważ start zawsze jest ła-
twiejszy niż lądowanie. Dodatkowo, dzię-

ki możliwości zmiany warunków atmos-
ferycznych w symulacji, możliwe będzie 
badanie wpływu zmian tych warunków 
na kondycję psychofizyczną pilota.
Podobno symulator będzie udostępnio-
ny poznaniakom, na przykład podczas 
Nocy Naukowców. 

Wszyscy mnie o to pytają, a mamy do 
czynienia z  urządzeniem drogim, dlate-
go niestety niemożliwością byłoby do-
puszczenie do niego tysiąca osób, które 
się zgłoszą. Po pierwsze czas korzysta-
nia z  tej maszyny wynosi około piętna-
stu, dwudziestu minut, a  po drugie to 
nie jest urządzenie proste i dostępne bez 

ograniczeń. To tak samo jakby 
udostępniać aparat operacyjny 
da Vinci do powszechnej zaba-
wy. To jest niemożliwe. Mamy 
zamiar w  jakiś sposób wyty-
pować kilka, kilkanaście osób 
do skorzystania z lotu podczas 
Nocy Naukowców, ale ograni-
czenia są niezbędne. 
Będziecie Państwo próbowali 
zarobić na tym symulatorze? 

Raczej nie mamy takich pla-
nów, bo naszym głównym za-
daniem jest uczenie studentów, 
czyli spełnianie misji uczelni. 
Natomiast nie wykluczamy za-
wierania umów barterowych, 
korzystnych dla dwóch stron. 
Mam tu na myśli chociażby 
współpracę z medycyną sądo-
wą. Ta strefa nauki może nam 

dostarczyć pewnych przyrządów do kon-
troli stanu stresu pilota, stanu pracy ga-
łek ocznych, do pomiaru wzrostu ciśnie-
nia, temperatury. Stawiamy na współpracę, 
przy której w  grę nie wchodzą aspekty 
finansowe. 
Czy podejmiecie Państwo współpra-
cę naukową z  Europejską Organizacją 
Bezpieczeństwa i  Żeglugi Powietrznej 
EUROCONTROL?

Jestem otwarty na każdą współpracę, 
zwłaszcza jeżeli dzięki niej uczelnia zyska 
dodatkowe fundusze, chociażby na utrzy-
manie symulatora. Na pewno gwarantuje-
my taką gotowość, ale wszystko zależy od 
warunków, jakie zaoferuje druga strona. 
Czy liczycie na to, że uda się wyszko-
lić, podobnie jak Politechnice Rzeszow-
skiej, takiego pilota jak kpt. Tadeusz 
Wrona?

Kształcenie pilotów to wiele etapów 
szkolenia. Nie przeczę, że może tak być, 
ale żeby coś osiągnąć, żeby być pilotem 
doskonałym, trzeba mieć talent i to coś, na 
co my po prostu nie mamy wpływu. 

W przestworzach  wirtualnie Z prof. Jerzym Merkiszem, dyrektorem 
Instytutu Silników Spalinowych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej, 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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Instrument 
z duszą

Z Wiesławem Prządką 
rozmawia Kasia Górecka

W Argentynie nikt nie wykonuje tanga 
na akordeonie, wszyscy grają na ban-
doneonie. Astor Piazzolla, najwybit-
niejszy bandoneonista na świecie, re-
wolucjonista tanga, powiedział kiedyś, 
że jeśli ktoś podejmie się gry na bado-
neonie, to jest wariatem... W czym tkwi 
trudność i specyfika tego instrumentu?

To skomplikowany instrument. Moja 
historia z  nim zaczęła się około 2000 
roku, kiedy Waldemar Malicki zaprosił 
mnie do nagrania programu telewizyj-
nego z muzyką Piazzolli, a ponieważ wte-
dy grałem na akordeonie, kolega kontra-
basista Grzegorz Frankowski z Krakowa 

– prekursor tanga w  Polsce, na mój wi-
dok stwierdził, że to profanacja... ale za-
grałem. Potem jednak koledzy namówili 
mnie na bandoneon. Kiedy pierwszy raz 
przyniosłem go do domu, nie mogłem 
nic zagrać, mimo że akordeon mam od 
dziecka i  ukończoną Akademię Muzycz-
ną. Bandoneon z guzikami z prawej i z le-
wej strony wizualnie przypomina akor-
deon guzikowy, ale gdy je naciskałem, 
usłyszałem jakąś kakofonię. Ten instru-
ment nie ma żadnego logicznego układu.. 
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Na szczęście udało mi się zdobyć niemiecką „Szkołę na bandone-
on” z 1925 roku. I tu znów pod górkę. Nauczyłem się gamy C-dur 
na otwieranie miecha, ale po jego zamknięciu słychać było zupeł-
nie inne dźwięki, bo konstruktor instrumentu wymyślił odmienny 
układ guzików dla obu rąk na otwieranie i na zamykanie. Na po-
czątku było to dość stresujące. Grając na akordeonie, nie myślę 
o tym, czy trzeba otwierać czy zamykać miech, bo w obu warian-
tach mam te same dźwięki, a tu trzeba się bardzo pilnować, bo 
inaczej zafałszuję. Lata praktyki robią swoje i coraz szybciej idzie 
mi uczenie się nowych utworów, niektóre nawet potrafię zagrać 
a vista. Obserwowałem na różnych starych filmach technikę Piaz-
zolli, który grał głównie na otwieranie miecha i później spuszczał 
szybko powietrze, co wpływa też na ważne w tangu akcenty. Ban-
doneon oddycha jak człowiek, to instrument z duszą. 
Jaka jest jego historia?

Kojarzony jest z Argentyną i często nazywany jest przez kry-
tyków muzycznych argentyńskim akordeonem, choć nie ma nic 
z  nim wspólnego, może poza sposobem wydobycia dźwięku. 
Jest też miech, powie-
trze i  stroik. Bandoneon 
powstał wcześniej, w po-
łowie XIX wieku w Niem-
czech i  służył do liturgii 
kościelnej. Dopiero gdy 
emigracja niemiecka wy-
jechała w  poszukiwaniu 
pracy do Argentyny i za-
brała ze sobą bandone-
ony, te spodobały się Ar-
gentyńczykom, którzy 
uznali, że doskonale pa-
sują do ich tanga. 
A  dlaczego muzykę 
Astora Piazzoli powin-
no się grać na bandone-
onie, a nie akordeonie? 

Niektórzy traktują 
bandoneon jako rodzaj 
akordeonu. Brzmienie 
może przypomina dźwię-
ki akordeonu, ale tu stroik 
jest wykonany z bardziej miękkiego metalu, reaguje na najlżejszy 
ruch miecha, dlatego można uzyskać tak dużą amplitudę dźwięku. 
Jest bardziej przenikliwy i drapieżny. Troszkę przypomina dźwięk 
ustnej harmonijki, tylko że ta nie ma takiego pudła, brzmi dosyć 
płasko. Melodię można zagrać nastrojowo, melancholijnie, a za 
chwilę zrobić takie akcenty, których nie da się uzyskać na żadnym 
akordeonie.  
W  książce „Widnokrąg” Wiesław Myśliwski pisze: „W  tangu 
o wszystkim się zapomina, wszystko przestaje boleć, tylko by 
się tańczyło, tańczyło...”. 

Coś w tym jest. Zauważyłem, że tango trafia do wszystkich. 
Kiedyś grałem na imprezie firmowej, gdzie na widowni były prawie 
same kobiety, w przedziale wiekowym między 20 a 30 lat. Przyje-
chaliśmy, dziewczyny były już po karaoke, na lekkim rauszu, a my 
tu mamy grać muzykę francuską i tanga Piazzolli. Koledzy z zespo-
łu byli przerażeni i pewni, że w ogóle nie będą nas słuchać. Zaczę-
liśmy od tanga Richarda Galliano... panie zaczęły się wsłuchiwać, 
a jak wyciągnąłem bandoneon, na sali zaległa cisza. Tak to do nich 
trafiło. Po prostu nie da się przejść obojętnie obok tej muzyki.
Pokazuje Pan, że te instrumenty świetnie brzmią w różnych 
stylach...

Gram w filharmoniach z orkiestrą symfoniczną walce Paryża, 
klasyczne tanga, muzykę filmową, czardasze, oczywiście utwory 

Astora Piazzolli, poza tym wiązankę George'a Gershwina zrobioną 
na akordeon, utwory Richarda Galliano. Muzykę w stylu musette 
i new musette wykonuję najczęściej z moim poznańskim zespo-
łem New Musette Quartet. Oprócz tego mam w tej chwili trzy 
formacje tangowe: Tres Tangeros, Wiesław Prządka Tango Quar-
tet z Christianem Danowiczem, najlepszym w Polsce skrzypkiem 
grającym tango, urodzonym w Buenos Aires, i Tango Project – 
nową formację łączącą tango z jazzem. Do współpracy zaprosiłem 
dwóch znanych muzyków jazzowych: saksofonistę Piotra Barona 
i uznanego za drugiego najlepszego w Polsce wibrafonistę – Do-
minika Bukowskiego. Graliśmy niedawno na międzynarodowym 
festiwalu jazzowym, który odbywał się w Przemyślu i we Lwowie. 
W czerwcu będziemy w poznańskim klubie Blue Note, więc bar-
dzo zapraszam. W planie mam także nowość – Tango Show oraz 
show akordeonowy, który nazywam „Magic of Accordion”, słowem 

– magia akordeonu. Takie koncerty gram w mniejszym składzie lub 
w septecie, czyli trio plus kwartet smyczkowy, ale chcę to rozbu-
dować o sekcję instrumentów dętych, perkusję i fortepian, taka 

miniorkiestra sym-
foniczna. Mam też 
zamiar wydać dwie 
płyty, jedna z  nich 
już właściwie jest go-
towa. Inspiracją był 
koncert, który odbył 
się w  marcu w  Ra-
diu Merkury, w dniu 
urodzin Astora Piaz-
zolli. Marzą mi się też 
tanga Piazzolli, które 
nagrałbym z  kwar-
tetem smyczkowym. 
Na koniec wspomnę 
jeszcze o  powsta-
łym w  Krakowie ze-
spole Hot Swing, do 
którego reaktywacji 
się przyczyniłem, bo 
okazało się, że w Kra-
kowie mieszka znako-
mity skrzypek – Woj-

tek Marcinowski, prekursor stylu Hot Club de France w Polsce. 
Nazwa stylu pochodzi od francuskiego bandu jazzowego Quin-
tette du Hot Club de France, który był jedną z najwcześniejszych 
grup jazzowych w Europie. W skład zespołu wchodziły takie sła-
wy jak Stephane Grappelli czy Django Reinhardt, cygański gita-
rzysta jazzowy. 
Czy w Polsce uczy się gry na bandoneonie? 

Niestety nie. Miałem zamiar otworzyć klasę bandoneonu 
w szkole muzycznej, ale żeby uczyć, trzeba mieć na danym instru-
mencie skończone studia, a ja mam studia tylko na akordeonie. 
W Holandii jest oficjalna szkoła, w Paryżu jest prywatna... może 
w przyszłości i ja otworzę taką w Poznaniu.
Bandoneony są gdzieś produkowane? 

Tak, robią je na zamówienie, głównie w Niemczech i we Wło-
szech. Jeden kosztuje około pięć i pół tysiąca euro. Jednak najpięk-
niej brzmią stare instrumenty i ja właśnie taki mam!
W którymś z konkursów poproszono o podanie nietypowych 
i  pomysłowych zastosowań dla bandoneonu. Okazało się, 
że może służyć jako pompka rowerowa, stojak na płyty CD, 

„dopy chacz” książek na półce, można też zamoco wać go mię-
dzy ścianą a drzwiami i będzie dzia łał jako dzwo nek, gdy ktoś 
wchodzi. Ten instrument skłania do oryginalnego myślenia...

Czasem wygląda jak chiński lampion... (śmiech)
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28 kwietnia 2011 roku zainaugurowa-
ło swoją działalność Stowarzyszenie im. 
Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszew-
skiego i  Zygmunta Wróblewskiego. To 
już pięć lat...

Paweł Olejniczak: Staramy się w  ra-
mach działań statutowych, czyli podczas 
konferencji, seminariów i koncertów cha-
rytatywnych przybliżać sylwetki naszych 
patronów. Zaskoczyło mnie, że nazwiska 
Wróblewskiego i  Olszewskiego, którzy 
jako pierwsi na świecie dokonali skrople-
nia tlenu i azotu, w Polsce niemal 
nic nie znaczą. Byłoby dużą nie-
skromnością z naszej strony 
stwierdzenie, że osiągnę-
liśmy już cel i  to zmie-
niliśmy. Trzy lata temu, 
w  130. rocznicę skro-
plenia tlenu, w  obec-
ności przedstawicieli 
Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu, Uni-
wersytetu im. Adama 
Mickiewicza i Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, dokona-
liśmy odsłonięcia tablicy ufun-
dowanej przez nasze stowarzyszenie, 
upamiętniającej to epokowe osiągnięcie 
naukowe. W tym miejscu chciałbym zło-
żyć szczególne podziękowania rektorowi 
Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu 
prof. Jackowi Wysockiemu oraz kanclerzo-
wi Bogdanowi Poniedziałkowi za pomoc 
i życzliwość w realizacji tego przedsięwzię-
cia. Kolejną okazją do realizowania naszej 
misji, a szczególnie do przypomnienia syl-
wetki Jędrzeja Śniadeckiego, będą uroczy-
stości 250-lecia jego urodzin, obchodzone 
w 2018 roku. 
Tym razem spotykacie się Państwo 
w  Krakowie, czy zmienia się formuła 
konferencji?

Stefan Lis: Celem statutowym i misją 
stowarzyszenia jest pielęgnowanie pamię-
ci historycznej, głównie naszych patronów, 
oraz promowanie dorobku i osiągnięć wy-
bitnych naukowców, wynalazców i inżynie-
rów, a także uhonorowanie ich znaczących 
osiągnięć i przełomowych odkryć związa-
nych z kluczową rolą tlenu i jego związków 
w  badaniach naukowych, w  medycynie 

i  w  aplikacjach tech-
nicznych. Nasza dzia-
łalność związana jest 
z  historycznie określo-
nymi szlakami edukacji 
i aktywności naukowej 
patronów stowarzy-
szenia, tj. z  ośrodkami 
naukowymi i  kultural-
nymi Poznania, Krako-
wa oraz Wilna. Problematyka ta najsilniej 

wybrzmiewa podczas obrad Międzyna-
rodowych Konferencji Nauko-

wych – Oxygenaliów, orga-
nizowanych co dwa lata 

pod patronatem rek-
torów Uniwersytetu 
im. Adama Mickie-
wicza, Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego 
i  Uniwersytetu Wi-
leńskiego, z  udzia-

łem uczelni poznań-
skich: Uniwersytetu 

Medycznego, Politech-
niki Poznańskiej i  Uni-

wersytetu Przyrodnicze-
go. Dwie konferencje odbyły 

się już na UAM-ie w Poznaniu: pierwsza 
w roku 2012 pod hasłem „Tlen pierwiast-
kiem życia”, druga w 2014 roku, a jej mot-
to brzmiało „Woda cząsteczką życia”, bo 
woda to oczywiście najważniejszy zwią-
zek tlenu. Kolejna, w bieżącym roku, pod 
hasłem „Oblicza tlenu” odbędzie się na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dwaj 
patroni stowarzyszenia – Karol Olszewski 
i Zygmunt Wróblewski, związani są z Kra-
kowem. Właśnie tam w roku 1883 dokona-
li po raz pierwszy skroplenia tlenu. Trzeci 

– Jędrzej Śniadecki, urodził się w Rydlewie 
koło Żnina, w Żninie ukończył szkołę pod-
stawową, następnie wykształcenie śred-
nie zdobył w gimnazjum w Trzemesznie, 
w  Krakowie odbywał studia, stąd teraz 
Kraków jako miejsce najbliższej konferencji, 
historycznie związane z postacią tego wy-
bitnego uczonego i Polaka. Naukę konty-
nuował we Włoszech i dalej już jako profe-
sor chemii i medycyny działał w Wilnie. Na 
miejsce kolejnej konferencji, w 2018 roku, 
po pomyślnych rozmowach z  rektorem 

Uniwersytetu Wileńskiego Artūrasem Žu-
kauskasem oraz z dziekanem tamtejszego 
Wydziału Chemicznego prof. Aivarasem Ka-
reivą i z dziekanem Wydziału Medycznego 
prof. Algirdasem Utkusem, wybraliśmy wła-
śnie to miasto.

Nasze wielodyscyplinarne międzyna-
rodowe konferencje Oxygenalia można 
uznać za pionierskie, a  ich misją jest po-
kazanie środowisku naukowemu, studen-
tom oraz szerokiej publiczności wybitnych 
osiągnięć polskich i zagranicznych uczo-
nych w obszarze chemii i  fizyki, biologii 
i  środowiska, medycyny, techniki. Pielę-
gnując przy tym pamięć historyczną na-
szych patronów, staramy się pokazać waż-
ną rolę tlenu w najnowszych badaniach 
naukowych we wspomnianych obszarach 
nauki i osiągnięć technologicznych. Przy-
znam, że tematyka podjęta przez stowa-
rzyszenie była trafiona i odzew jest coraz 
większy. W pierwszej konferencji uczestni-
czyło 260 osób, dwa lata temu około 300. 
Formuła jest taka, że do udziału w Oxyge-
naliach zapraszamy najwybitniejszych na-
ukowców, aby pokazać i uhonorować ich 
osiągnięcia, które wnoszą wielki wkład do 
światowej nauki i wytyczają kierunki współ-
czesnych badań. Zgłaszają się do nas rów-
nież eksperci z różnych dziedzin z propozy-
cjami wykładów, a ponieważ w programie 
możemy pomieścić nie więcej niż trzydzie-
ści, dlatego wszystkich chętnych zaprasza-
my do udziału w obradach oraz do prezen-
tacji wyników badań w formie plakatowej. 
Co dwa lata honorujecie wybitnych na-
ukowców medalem Sapienti Sat, co 
oznacza „mądremu wystarczy”. Proszę 
w  skrócie opowiedzieć o  dotychczaso-
wych laureatach.

Paweł Olejniczak: Pierwsze nada-
nie medali miało miejsce w  2010 roku, 

Z prezesem Pawłem Olejniczakiem i z wiceprezesem  
prof. Stefanem Lisem ze Stowarzyszenia im. Jędrzeja  
Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta 
Wróblewskiego rozmawia Lidia Piechocka

O planach i nadziejach

Stefan Lis Paweł Olejniczak
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wówczas powstała Kapitu-
ła Medalu naszych patro-
nów. Wyróżnienie otrzymał 
prof. Tadeusz Maliński – zna-
ny z  wybitnych osiągnięć 
w  zakresie badań roli tlenu 
w  układach fizykochemicz-
nych, ale także nad tlenkiem 
azotu – czynnikiem niezwy-
kle istotnym w  momencie 
wystąpienia problemów 
z  funkcjonowaniem serca, 
ponadto prof. Jan Zieliński – 
wybitny pulmonolog, pionier 
we wdrożeniu domowego le-
czenia tlenem, Michael Posey 

– amerykański inżynier konstruktor, szef 
projektu przenośnego koncentratora tle-
nu, oraz śp. prof. Witold Młynarczyk – wy-
bitny specjalista z dziedziny pulmonologii 
i chorób układu oddechowego, szczegól-
nie zasłużony dla Wielkopolski.

W 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć 
w roli wykładowców plenarnych i  jedno-
cześnie laureatów medalu Sapienti Sat tak 
wielkie naukowe autorytety jak pani Ma-
ria Siemionow – profesor medycyny, która 
jako pierwsza na świecie dokonała zakoń-
czonego sukcesem przeszczepu twarzy, 
i wspomniany prof. Tadeusz Maliński. Poza 
tymi dwoma światowymi osobistościami 
pochodzącymi z Wielkopolski naszym go-
ściem był również inżynier Gerhard Haux 

– twórca komór hiperbarycznych, czyli te-
rapii tlenowej, która wpłynęła na wyle-
czalność i  wydłużenie życia pacjentów. 
Wyróżniliśmy także prof. Tadeusza Sarnę 
z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechno-
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród 
naszych laureatów są osoby, które wpisu-
ją się w nagrodę polskiego Nobla. Wymie-
nię tu wiceprezes Polskiej Akademii Nauk 
prof. Elżbietę Frąckowiak z Politechniki Po-
znańskiej oraz prof. Tomasza Guzika z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, który odkrył 
rolę limfocytów T w powstawaniu nadci-
śnienia tętniczego krwi, laureata z 2014 
roku. Wówczas uhonorowaliśmy też prof. 
Andrzeja Mackiewicza z Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu za pionierskie bada-
nia z zakresu terapii genowej oraz za wy-
nalezienie terapeutycznej, genetycznej 
szczepionki czerniakowej, prof. Michaela 
Giersiga z Freie Universität Berlin za prze-
łomowe badania dotyczące nanostruktur 
o ulepszonych właściwościach i szerokich 
zastosowaniach w  fotonice, elektronice, 
polimerach, kompozytach i biomedycynie, 

prof. Roberta H. Bar-
tletta z University of 
Michigan – autorytet 
w  dziedzinie postę-
powania w  stanach 
krytycznych na od-
działach intensywnej 
terapii, za szczególne 
uwzględnienie meto-
dy ECMO, prof. Jana 
Oleszkiewicza z Uni-
versity of Manitoba 
w Kanadzie – świato-
wej klasy specjalistę 
w dziedzinie inżynie-
rii środowiska i auto-
ra wdrożonych prac 
i  opracowań tech-
nologicznych, m.in. z zakresu biotechno-
logii beztlenowej ścieków i osadów. Dwa 
lata temu gościł u nas też prof. Janusz Olej-
nik, zajmujący się zmianami klimatycznymi, 
oraz pracujący w Niemczech, pochodzący 
z  Kamerunu prof. Chicgoua Noubactep. 
Ten wybitny chemik analityk omówił pro-
blemy związane z pozyskiwaniem wody 
i jej uzdatnianiem w Afryce, które zna od 
podstaw.

Nie mogliśmy pominąć dr. Andrzeja 
Sosnowskiego z Glenfield Hospital w Lei- 
cester – eksperta w chirurgii zastawki aor-
talnej i aorty, wcześniej uhonorowanego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za zasługi dla polskiej kardiochirurgii, 
a za aktywny udział w „Solidarności” – Me-
dalem Solidarności z okazji 25-lecia podpi-
sania porozumień sierpniowych. To tak jed-
nym tchem... 
Na czym skupicie się w Krakowie?

Tym razem Oxygenalia 2016 to dwie 
sekcje tematyczne, pokazujące różne ob-
licza tlenu w fizykochemii z elementami 

środowiska oraz w medycynie z aspekta-
mi biologii. Naszymi tegorocznymi laure-
atami będą m.in. prof. Stanisław Penczek, 
wybitny polski chemik, laureat nagrody 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, oraz dr 
Zdzisław Sićko z Uniwersytetu Medyczne-
go w Gdańsku, twórca terapii hiperbarycz-
nej na arenie polskiej. Tradycyjnie zaprasza-
my uczestników ze Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Francji, Niemiec, Holandii, Włoch, 
Japonii. 
Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy 
odnośnie konferencji, która ma się od-
być w Wilnie? 

Temat będzie zdominowany obchoda-
mi 250. rocznicy urodzin naszego patro-
na – Jędrzeja Śniadeckiego, który opraco-
wał zręby polskiej terminologii chemicznej. 
Pierwsza nazwa tlenu – „kwasoród”, jest 
jego autorstwa, natomiast twórcą nazwy 
obowiązującej obecnie jest jego uczeń dr 
Jan Oczapowski.

Podczas zbliżającej się wizyty w Wilnie 
będziemy też wsłuchiwać się w propozycje 
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Największe wydarzenie biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej 
po 4 latach przenosi się z Poznania do Warszawy!

 1000 WYSTAWCÓW z różnych branż: odzież i tekstylia, 
 materiały budowlane, wyposażenie domu, elektronika, 
 oświetlenie, AGD, meble, upominki i artykuły promocyjne 
 PONAD 60.000 PRODUKTÓW z międzynarodowymi 
 certyfikatami jakości
 STREFA MATCHMAKINGU – możliwość bezpośrednich 
 rozmów z kontrahentami z Chin
 HOSTED BUYER PROGRAM – zapewniający m.in. 
 bezpłatną usługę tłumaczy z języka chińskiego

 Maszyny do obróbki plastiku i pakowania żywności 
 Narzędzia
 Elektromaszyny, przemysł maszynowy

Zarejestruj się online: www.chinahomelife.com.pl

7-9 czerwca 2016 r. / Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe PTAK Warsaw Expo Nadarzyn

naszych partnerów z Uniwersytetu Wileń-
skiego, w odniesieniu do tematyki i progra-
mu przyszłej konferencji Oxygenalia 2018. 
Mieliśmy okazję już kilkakrotnie przebywać 
w murach tej szacownej uczelni i podczas 
rozmów znaleźliśmy pełne zrozumienie 
i uznanie dla naszych wspólnych działań. 
Relacje polsko-litewskie na płaszczyźnie 
nauki przebiegają bardzo pozytywnie. Do-
wodem tego jest również oddanie pamię-
ci historycznej polskim uczonym poprzez 
zamieszczenie tablic z polskimi i litewski-
mi napisami informującymi o działalności 
i dokonaniach tych uczonych w gmachu 
Uniwersytetu Wileńskiego. 
W 2013 roku odbył się koncert charyta-
tywny Adama Makowicza, który za ca-
łokształt otrzymał od Państwa rzeźbę 
Oxygenusa projektu Wojciecha Siudma-
ka. Wówczas też rozpoczęliście szczytną 
akcję przekazywania mobilnych kon-
centratorów tlenu. Proszę opowiedzieć 
o tym projekcie...

Paweł Olejniczak: To druga dziedzi-
na działalności statutowej stowarzysze-
nia. Niestety inspiracją do tego projek-
tu była śmierć chorej na mukowiscydozę 
dziewczyny, która nie doczekała się prze-
szczepu płuc. To bardzo trudna do wyle-
czenia choroba genetyczna, choć śred-
nia życia pacjentów zdecydowanie się 

wydłuża, a leczenie zachowawcze jest co-
raz skuteczniejsze. Bliskie otoczenie zmar-
łej Pauliny wpadło na pomysł, żeby poprzez 

„Głos Wągrowiecki” organizować w  jej li-
ceum coroczny konkurs na wolontariusza 
roku, a ja zostałem zaproszony do kapitu-
ły przyznającej ten zaszczytny tytuł. Do ru-
chu wolontariackiego przystąpiła wówczas 
ogromna większość uczniów Zespołu Szkół 
w Wągrowcu. Rozbudzenie świadomości 
uczestnictwa w  tym szlachetnym dziele, 
niekoniecznie na poziomie Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy czy Caritasu, ale 
właśnie na poziomie lokalnym, to efekt od-
działywania Pauliny, która w ostatnim roku 
swego życia, po otrzymaniu przenośnego 
koncentratora tlenu, sama zaczęła udzielać 
się jako wolontariuszka, być może uznając, 
że spłaca w ten sposób dług ludziom, któ-
rzy poświęcili jej tyle uwagi. Co roku szef 

„Głosu Wągrowieckiego” – Jerzy Mianow-
ski, nagłaśnia sprawę od strony medialnej. 
Dostarczenie dziecku choremu na mukowi-
scydozę przenośnego koncentratora tlenu 
w dużym stopniu umożliwia mu bezpiecz-
ne wyjście na zewnątrz i  przede wszyst-
kim swobodne dojechanie na przykład 
do ośrodka w Rabce lub do innego miej-
sca związanego z prowadzeniem życia co-
dziennego. Niestety mobilnych koncen-
tratorów tlenu jest na rynku wciąż za mało. 

Urządzenie kosztuje od 15 do 20 tysięcy 
złotych i powinno być finansowane przez 
służbę zdrowia. Świadomość i wiedza o tej 
chorobie nadal są niewystarczające. Nagła-
śniamy więc problem, a wręczając statuetki 
Oxygenusa takim osobom jak Jerzy Owsiak, 
mamy także nadzieję, że mukowiscydoza 

„przebije się” też w Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy jako ważny temat. 

To również okazja, żeby oddać ukłon 
ludziom kultury, ludziom dobrej woli 
i szczerego serca, którzy wspierają nasze 
działania statutowe o charakterze chary-
tatywnym. Dotąd odbyły się trzy koncer-
ty. Pierwszy z  udziałem wspomnianego 
Adama Makowicza, na drugim, pod nazwą 

„Barwy tlenu”, w roku 2014 wystąpili m.in. 
Krzysztof Kiljański, Jacek Kortus, Wiesław 
Prządka, Krzysztof Meisinger, a porywają-
ce tango zatańczył Grzegorz Kałmuczak. 
W ubiegłym roku współorganizowaliśmy 
z Elżbietą Smorawińską koncert Orkiestry 
Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” 
pod batutą Anny Duczmal-Mróz, z udzia-
łem dwóch wybitnych wirtuozów: skrzy-
piec – Bartłomieja Nizioła, i gitary – Łuka-
sza Kuropaczewskiego.

Dodam, że kluczem wybierania laure-
atów rzeźby Oxygenusa, którą wręczamy 
podczas muzycznych wieczorów, jest ży-
ciowa interdyscyplinarność nagrodzonych.



Prószyński i S-ka poleca...
Biblioteka Merkuriusza

Artur Górski
Masa o kilerach polskiej mafii

Kim byli zabójcy, którzy wykonywali wyroki śmierci na 
zlecenie bossów polskiego świata prze-
stępczego? Czy wywodzili się z  radziec-
kich służb specjalnych i  swój chrzest 
bojowy przechodzili na frontach wojny 
w Afganistanie? Czy za swoje usługi pobie-
rali bajeczne honoraria, a  może raczej 
strzelali za darmo, bo nie mieli innego 
wyboru? Jakimi metodami wykonywali 
swoją robotę? I czy każdego z nich dosię-
gnął wymiar sprawiedliwości? Jarosław 
Sokołowski „Masa” w rozmowie z Arturem 
Górskim.

Anne Jacobs
W cieniu tajemnic

Dla wszystkich fanów „Downton 
Abbey”!

Augsburg, jesień 1913 roku. Bied-
nie ubrana dziewczyna idzie w kierunku 
imponującej posiadłości połączonej 
z  przedsiębiorstwem włókienniczym. 
Nazywa się Marie Hofgartner i zamie-
rza starać się o  przyjęcie na posadę 
pomocy kuchennej. Przepych domostwa 
początkowo zupełnie przytłacza dziewczynę, 
która wychowała się w sierocińcu. Właściciele 

fabryki, rodzina Melzerów, zatrud-
niają cały zespół pracowników 
i Marie nie jest łatwo odnaleźć się 
wśród nich. Z czasem jednak sierotę 
zaczyna darzyć szczególnym uczu-
ciem najmłodsza z rodzeństwa Mel-
zerów, Katharina, i… nie tylko ona. 
Gdy Paul, pierworodny syn i  dzie-
dzic właścicieli poznaje dziewczynę 
o wielkich, ciemnych oczach, dotych-
czasowy spokój panujący w rodzinie 

staje pod znakiem zapytania. Nikt też nie wie, 
co właściwie skłoniło głowę rodziny, pana Mel-
zera, do zatrudnienia Marie...

Judith Claire Mitchell
Subtelny urok samobójstwa

Poznajcie Lady, Vee i Delph – trzy zachwycająco 
skomplikowane, dowcipne i błyskotliwe kobiety o nie-
okiełznanych fryzurach, mrocznym poczuciu humoru 
i odziedziczonych w genach skłonnościach samobój-
czych. Zbliża się koniec XX wieku, a ostatnie potom-
kinie długiej linii pechowego rodu Alterów postana-
wiają położyć kres również własnemu życiu. Żegnając 
się ze światem, spisują losy własne i swoich przodków, 
począwszy od pradziadka, nagrodzonego Noblem 
genialnego chemika, który opracował pierwszy gaz 
bojowy, a następnie środek owadobójczy, wykorzy-
stany później w komorach gazowych obozów zagłady... 
Jego upiorna spuścizna kładzie się cieniem na całej 
rodzinie, bowiem Bóg zsyła kary za niegodziwość 

ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia... 

Leonard Mlodinow
Krótka historia rozumu

Czy jesteśmy, jak sugerował kilka dziesięcioleci temu Stephen 
Hawking, na progu znalezienia odpowiedzi na wszystkie funda-
mentalne pytania dotyczące przyrody? A może – podobnie jak stało się to na przeło-
mie XIX i XX wieku – teorie, które uważamy dziś za prawdziwe, zostaną niebawem zastą-
pione przez coś zupełnie innego?

Stworzyliśmy model standardowy sił i materii, który z dużym powodzeniem unifi-
kuje elektromagnetyzm i dwie siły jądrowe, jednak niemal nikt nie jest przekonany, że 
ten model jest do przyjęcia jako ostatnie słowo w fizyce. Jednocześnie podejrzewamy, że 
Wszechświat, który widzimy nawet za pomocą najpotężniejszych instrumentów obser-
wacyjnych, jest zaledwie maleńkim wycinkiem tego, co istnieje. Czy cała reszta to ciemna 
materia i ciemna energia, których istnienie postulują dziś fizycy? A jeśli tak, czy ciemna 
materia i ciemna energia okażą się wyjaśnieniami, które wpasowują się w już istniejące 
teorie – model standardowy i teorię względności Einsteina, czy też, jak stała Plancka, 
doprowadzą nas w końcu do całkowicie odmiennego poglądu na Wszechświat? Czy 
teoria strun okaże się prawdziwa? A jeśli nie, czy kiedykolwiek odkryjemy zunifikowaną 
teorię wszystkich sił przyrody? W swojej najnowszej książce „Krótka historia rozumu” fizyk 
i autor bestsellerów, Leonard Mlodinow, mierzy się z tymi pytaniami.

Jarmuż  
cenniejszy niż złoto

Bardzo się cieszę, że jarmuż wrócił do łask – to wy-
jątkowe warzywo jest nie tylko przepyszne, ale i bar-
dzo zdrowe – jego właściwości  znane były już staro-
żytnym lekarzom. Ostatnio pytano mnie, czy jarmuż 
to sałata... otóż nie! Jest to odmiana kapusty, której 
pokarbowane i bardzo dekoracyjne liście pełne są 
białka, błonnika, witaminy C i K, a także substancji bę-
dących przeciwutleniaczami, stąd ważne miejsce jar-
mużu w diecie antynowotworowej. Aby jednak warzy-
wo zachowało wszystkie swoje cenności, nie można 
go gotować dużej niż 3–4 minuty...

Sałatka z jarmużu  
z prażonymi migdałami 

Cudowna w smaku bomba witamin
Pokroić liście. Odfiletować grapefruita, podsmażyć 

migdały na suchej patelni. Jeśli chcemy, by sałatka mia-
ła łagodniejszy smak, można uprażyć po prostu płatki 
migdałowe. Migdały pokroić w płatki, najlepiej używa-
jąc elektrycznej maszynki. W zamykanym słoiku wymie-
szać sok z cytryny, z solą, cukrem i pieprzem. Dodać oli-
wę, wstrząsać do uzyskania emulsji. Ułożyć na talerzach 
liście jarmużu, obłożyć cząstkami grapefruita,  polać so-
sem, posypać płatkami parmezanu i migdałów. 

Smakowite chipsy z jarmużu wymagają 
intensywnej obróbki termicznej. Tniemy liście 
na kawałki, smarujemy olejem, posypujemy solą 
i pieczemy przez 5-7 min w gorącym piekarniku, aż 
staną się chrupkie, ale nie zbrązowieją. Proponuję 
też część liści ugotować  al   dente, a potem podać 
polane zrumienionym masełkiem z odrobiną czosnku. 
Też pysznie!

Składniki:

2 hojne garście 
jarmużu

1 czerwony 
grapefruit

50 g parmezanu

100 g migdałów 
lub płatków 
migdałowych

1/3 szklanki oliwy

3 łyżki soku 
z cytryny

sól, cukier, pieprz 
do smaku

Magda Gessler
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W czeskim Brnie trwają obchody 50-lecia 
partnerstwa Poznania i stolicy Moraw. Podczas 
kwietniowych Dni Kultury odbyły się koncerty, 
wykłady, wystawy i projekcje polskich filmów. 
Czechy odwiedziła delegacja Poznania na czele 
z zastępcą prezydenta Poznania Jędrzejem So-
larskim, Radę Miasta reprezentował Wojciech 
Kręglewski. Delegacja spotkała się z prezyden-
tem Brna Petrem Vokřálem.  Poznaniacy nie tyl-
ko zwiedzili miasto, ale przede wszystkim zapre-
zentowali dorobek Poznania, a w spotkaniach 
bilateralnych uzgodnili szczegóły wspólnych 
projektów. Wśród nich będzie m.in. wydanie   
brneńskich legend przez Wydawnictwo Miej-
skie Posnania.

Uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Głogowskiej 
i z Základní Umělecká Škola w Brnie dali wspólny koncert. W holu 
głównym miejskiej Biblioteki Jiřího Mahena prezentowana była  wy-
stawa o Henryku Sienkiewiczu, przygotowana przez Muzeum Literac-
kie Henryka Sienkiewicza z Poznania. Pokazano jego dzieła w czeskim 
przekładzie, a także zawiązki twór-
cy z Czechami. Brneńskie bibliote-
ki, które współpracują z Biblioteką 
Raczyńskich, zaprezentowały też 
swoje osiągnięcia.

Na głównej  uroczystości w Bi-
bliotece Jiřího Mahena zastępca 
prezydenta Poznania,  dziękując za 
wieloletnią współpracę, przekazał 
miastu Brno Wielką Pieczęć Miasta 
Poznania na ręce wiceprezydent 
Brna Kláry Liptákovej. Podzięko-
wania za współpracę składali tak-
że m.in. konsul Rzeczypospolitej 
w  Ostrawie Janusz Bilski, konsul 
honorowa Czech w Poznaniu Rena-
ta Mataczyńska, dyrektor Muzeum 
Literackiego Henryka Sienkiewicza 
Anna Surzyńka-Błaszczak, dyrektor 
Biblioteki Raczyńskich Anna Gru-
szecka oraz gospodarz uroczysto-
ści – dyrektor Biblioteki Jiřího Ma-
hena Libuše Nivnická.  Dodatkowo 
konsul honorowa Renata Mata-
czyńska, sprawująca tę funkcję już 
21 lat, wręczyła okolicznościowe 
medale i statuetkę z wizerunkiem 
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Po-
znaniu w dowód uznania za wie-
loletnią współpracę zasłużonym 
przedstawicielom Brna. 

Poznaniacy zaprosili swoich 
brneńskich partnerów do uczest-
nictwa w  obchodach 1050-lecia 
Chrztu Polski oraz 60. rocznicy Po-
wstania Poznańskiego Czerwca 
1956 roku, ale przede wszystkim 
na rocznicowe Dni Kultury Cze-
skiej, które odbędą się w paździer-
niku w Poznaniu.     

I my tam byliśmy...

W Brnie i w Poznaniu...
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Nowe przepisy dla 
przewoźników 

Parlament przyjął dyrektywę w sprawie za-
rządzania danymi pasażerów linii lotniczych 
w celu zapobiegania, wykrywania, prowadze-
nia dochodzeń i ścigania przestępstw terrory-
stycznych. Nowe przepisy nakładają na prze-
woźników obowiązek przekazywania krajowym 
organom danych pasażerów wszystkich lotów 
z krajów trzecich do UE i odwrotnie.

„Przyjęliśmy ważny nowy instrument do wal-
ki z terrorystami i przemytnikami. Dzięki zbiera-
niu, udostępnianiu i analizowaniu danych nasze 
agencje wywiadowcze będą mogły zidentyfiko-
wać wzorce sposobów zachowania budzących 
podejrzenia, na które należy zwracać uwagę. To 
nie jest panaceum, ale państwa, które mają kra-
jowe systemy, wielokrotnie dowiodły ich sku-
teczności” – powiedział poseł sprawozdawca Ti-
mothy Kirkhope z Wielkiej Brytanii. 

„Istniały zrozumiałe obawy dotyczące gro-
madzenia i przechowywania danych ludzi, ale 
jestem przekonany, że dyrektywa ustanawia 
wystarczające klauzule ochrony danych i  że 
przepisy są proporcjonalne do ryzyka, przed 
którym stoimy. Unijne rządy muszą teraz zająć 
się realizacją tej umowy” - dodał Kirkhope.

Dyrektywa uzyskała poparcie 461 posłów; 
179 głosowało przeciw, 9 wstrzymało się od 
głosu.

Państwa członkowskie będą musiały usta-
nowić „jednostki do spraw informacji o pasa-
żerach” („JIP”) zarządzające danymi zebranymi 
przez przewoźników lotniczych. Informacje te 
będą musiały być przechowywane przez okres 
pięciu lat, ale po sześciu miesiącach dane 
będą „maskowane”. Oznacza to, że te elemen-
ty danych, które mogłyby posłużyć do bezpo-
średniego zidentyfikowania osoby, której do-
tyczą, zostaną uczynione niewidocznymi dla 
użytkownika.

Każda JIP będzie odpowiedzialna za gro-
madzenie, przechowywanie i przetwarzanie 
danych, za przekazywanie ich do właściwych 
organów oraz za ich wymianę z jednostkami in-
nych państw członkowskich i z Europolem. Dy-
rektywa stanowi, że przekazanie danych do-
konywane jest na podstawie oceny każdego 
indywidualnego przypadku i wyłącznie w celu 
zapobiegania przestępstwom terrorystycznym 
lub poważnej przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia postępowań przygotowawczych 
w ich sprawie i ich ścigania.

Dyrektywa ma zastosowanie do „lotów 
poza UE”, ale państwa członkowskie mogą 
również zdecydować o stosowaniu jej do lo-
tów wewnątrzunijnych (czyli z kraju UE do jed-
nego lub wielu krajów UE) pod warunkiem, że 
powiadomią o tym Komisję Europejską. Pań-
stwa członkowskie mogą również zdecydować 
się na zbieranie i przetwarzanie danych prze-
kazywanych przez biura podróży i organizato-
rów wycieczek świadczących usługi takie jak 
rezerwacja lotów.

Pieniądze na internet   
Europejski Bank Inwestycyjny prze-

znaczy dodatkowe pieniądze na rozwój in-
ternetu szerokopasmowego na obszarach 
wiejskich. Środki będą pochodzić z Europej-
skiego Funduszu Inwestycji Strategicznych 
(EFIS).

15 mld euro do 2018 roku trafi do unij-
nej gospodarki dzięki Europejskiemu Fundu-
szowi Inwestycji Strategicznych (EFIS), czyli 
tak zwanemu planowi Junckera. Pieniądze 
będą rozdysponowane w formie gwarancji 
pożyczkowych i innych zabezpieczeń ofero-
wanych prywatnym inwestorom. Mają one 
zachęcić przedsiębiorców do udziału w po-
trzebnych Europie projektach infrastruktu-
ralnych, które bez wsparcia jawiłyby się jako 
zbyt kosztowne lub za mało dochodowe.

Europejski Bank Inwestycyjny, który 
zapewnia ramy funkcjonowania dla EFIS, 
poinformował, że przygotowuje specjalną 
ścieżkę aplikacyjną dla projektów związa-
nych z rozwijaniem infrastruktury koniecz-
nej dla zwiększenia dostępności internetu 

szerokopasmowego na obszarach wiejskich. 
Jakkolwiek to inwestorzy aplikują o wspar-
cie do EBI, co ogranicza możliwości doboru 
projektów, które otrzymają dofinansowa-
nie, to bankowcy twierdzą, że przygotowa-
nie uproszczonej formy aplikacyjnej zwięk-
sza szanse na pojawienie się dodatkowych 
zgłoszeń w tej kategorii.

Do tej pory w ramach EFIS zatwierdzo-
no 53 projekty. Tylko cztery z nich dotyczą 
poprawy dostępu do internetu szerokopa-
smowego – trzy we Francji, jeden we Wło-
szech. Zgodnie z danymi odpowiedzialnego 
za plan komisarza ds. miejsc pracy, wzrostu, 
inwestycji i konkurencyjności Jyrkiego Ka-
tainena z połowy marca tego roku EFIS zu-
żył już 6,5 mld euro na gwarancję i na inne 
działania inwestycyjne.  Zaowocowało to 
inwestycjami o  łącznej wartości 43 mld 
euro, z czego 20 mld euro trafiło do sekto-
ra małych i średnich przedsiębiorstw, które 
mają wydzieloną swoją własną procedurę 
aplikacyjną.

Będzie nowy indeks oceny regionów
UE pracuje nad nowym indeksem, 

oceniającym rozwój regionów, z pomi-
nięciem czynników takich jak PKB czy za-
trudnienie. W Polsce województwo po-
morskie wypada najlepiej.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Re-
gionalnej i  Miejskiej (DG REGIO)  przy-
gotowuje w tym roku europejski indeks 
rozwoju społecznego (SPI, Social Pro-
gress Index). Indeks ten jest elementem 
podobnych działań prowadzonych na 
całym świecie przez organizację poza-
rządową Social Progress Imperative i ma 
stanowić dopełnienie dla pomiarów 
opierających się na wskaźnikach takich 
jak PKB czy zatrudnienie.

W Unii Europejskiej, jak na całym świe-
cie, indeks ocenia wszystkie 272 regiony 
pod kątem czynników podzielonych na 
trzy główne kategorie wraz z  dalszymi 
podkategoriami: potrzeby podstawowe 

– m.in. ocena dostępu do żywności czy 
stan bezpieczeństwa, dobrobyt – m.in. do-
stęp do opieki zdrowotnej i stan środowi-
ska, oraz szanse – m.in. wolności osobiste 
i obywatelskie, tolerancja, ale także korup-
cja i wyższa edukacja. Regiony oceniane 
są w każdej z podkategorii, z których na-
stępnie wyciągana jest ocena łączna.

Skala regionów odpowiada klasyfi-
kacji unijnej NUTS2. Oznacza to, że kraje 
są podzielone na regiony wielkością od-
powiadające polskim województwom 

– choć w przypadku mniejszych państw, 
takich jak Estonia czy Litwa, ten poziom 
i tak pokrywa cały kraj. 

Jeśli chodzi o Polskę, to w kwietniu 
DG REGIO przygotowało uaktualnioną 

wersję SPI. Wyniki nie wyznaczyły Polsce 
miejsca na samym końcu wśród bada-
nych, ale znalazła się w trzeciej setce, bli-
żej końca stawki niż jej początku.

Najlepiej, zarówno całościowo, jak 
i  w  kategorii potrzeb podstawowych, 
wypadło województwo pomorskie (196. 
w Europie). Pod względem dobrobytu 
wyprzedziło je jednak podlaskie (m.in. ze 
względu na dobry stan środowiska), któ-
re i w rankingu ogólnym było zaledwie 
o włos za Pomorzanami – SPI podlaskie-
go wyniosło 58,78 (na 100 możliwych) 
wobec 58,81 pomorskiego.

Na pierwszym miejscu  w  katego-
rii szans wszystkie polskie wojewódz-
twa wyprzedziło mazowieckie  (ogól-
nie czwarte w Polsce i 216. w Europie). 
W tej kategorii stołeczne województwo 
miało wynik 54,34 – poprawił go przede 
wszystkim dostęp do wyższej edukacji, 
zwłaszcza zaś liczba studentów. W pozo-
stałych podkategoriach tej dziedziny, jak 
i całego indeksu mazowieckie wypadło 
słabo – za wyjątkiem podkategorii „do-
stęp do wiedzy podstawowej” (mierzą-
cej m.in. dostęp do liceów i odsetek osób 
je kończących), gdzie zajęło 15 miejsce 
w całej UE.

Najgorzej w  Polsce zaś jest w  ślą-
skim (251. w UE, 52,26). Jedyna z podka-
tegorii, gdzie DG REGIO dopatrzyła się 
dobrego wyniku, to odsetek osób koń-
czących szkoły średnie. Zaś pod wzglę-
dem zarówno stanu środowiska, jak 
i praw osobistych – w tym oceny systemu 
politycznego, policyjnego i sądownictwa 

– śląskie wypada najgorzej w całej UE.
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Poskąpili  nam świa-
dectw średniowieczni kroni-
karze. Dwie skąpe i mało wia-
rygodne relacje Thietmara 
i Galla Anonima muszą być 
uzupełnione i zweryfikowa-
ne przez inne źródła. Dzieje 
wczesnośredniowiecznej Eu-
ropy były burzliwe. W ogniu 
walk rodziła się chrześcijań-
ska wspólnota. Białe plamy 
w  historii początku naszej 
państwowości sprzyjały po-
wstawaniu legend i snuciu 
rozmaitych teorii przez hi-
storyków. Paradoksalnie do-
ciekania i spekulacje medie-
wistów umacniały jedynie 
legendy. Czy kiedykolwiek 
dowiemy się więcej i  znaj-
dziemy ostateczną odpo-
wiedź na pytanie o  datę 
i miejsce chrztu Mieszka I? 

Współczesna archeolo-
gia dysponuje metodami 
badań pozwalającymi pre-
cyzyjnie datować pierwsze 
chrześcijańskie pochówki. Wiadomo, że 
pogańscy Słowianie nie grzebali zmarłych, 
tylko palili ich ciała. Tego rytuału zabra-
niał Kościół, stąd wiemy, od jakiego czasu 
i które plemiona przeszły 
na nową wiarę. Ten fakt 
nie oznaczał całkowitego 
zerwania z dawnymi wie-
rzeniami. Słowianie czcili 
wiele bóstw i  nowy bóg 
jedynie rozszerzał pante-
on. Umocnienie się nowej 
wiary było procesem dłu-
gim i  bolesnym. Niewąt-
pliwie chrześcijaństwo 
wzmocnił kult pierwszego 
naszego świętego – Woj-
ciecha, a ośrodkiem tego 
kultu stało się Gniezno. 

Po wojnie na prze-
łomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych w Pozna-
niu rozpoczęto prace wy-
kopaliskowe i pierwsze odkrycia wywołały 
euforie. Uznano, że powstanie w tym miej-
scu metropolii i wybór Poznania na siedzi-
bę biskupa Jordana pod koniec X wieku, 

dowodzą, że wszystko musiało 
się odbyć w tym miejscu, a nie 
w Gnieźnie. Dziś już wiemy, że 
w tamtym czasie Gniezno pod 
żadnym względem nie ustępo-
wało innym grodom. Wszystko 
wskazuje też na to, że okolice 
Gniezna, a  zwłaszcza wzgó-
rze w sąsiedztwie grodu, były 
miejscami pogańskich kultów. 
Dlatego chrystianizacja tego 
miejsca i  wprowadzenie no-
wych obrządków nabierało 
wyjątkowego znaczenia. 

Równie jałowe są spory 
o pierwszą stolicę rodzącego 
się nowoczesnego państwa. 
We wspólnocie plemiennej 
Słowian najwyższą instancją 
był wiec – zgromadzenie star-
szyzny plemiennej, wodzów, 
na którym ustalano wszystkie 
polityczne plany, kodyfikowa-
no prawo. Mieszko był pierw- 
szym przywódcą, który chciał 
wprowadzić nowoczesne me-
tody sprawowania władzy, 

oparte na wzorach feudalnych. W praktyce 
nigdy do końca w Polsce nie wprowadzono 
ustroju feudalnego, ale sam Mieszko I stał 
się pierwszym księciem Polan i ustanowił 

centralny ośrodek władzy funkcjonujący 
ciągle, nie tylko od wiecu do wiecu. Stoli-
cą państwa była aktualna siedziba księcia 
i jego drużyny, a te miejsca się zmieniały. 

Nie ma żadnych powodów, aby wąt-
pić w trafność umiejscowienia w Gnieźnie 
i datowania na 14 kwietnia 966 roku chrztu 
Mieszka I  i  jego ślubu z czeską księżnicz-
ką Dobrawą. Spróbujmy zrekonstruować 
przebieg wypadków. 

O  ile cezaropapizm w  stylu bizantyj-
skim stanowił na Zachodzie krótki epizod, 
ograniczający się do rządów Karola Wiel-
kiego, to ideologia „imperium chrześcijań-
skiego” przetrwała rozpad i upadek monar-
chii karolińskiej, by odżyć we wschodniej 
jej części pod berłem saskich Ottonów 
w drugiej połowie X wieku. Nie bez wpły-
wu swego brata, arcybiskupa kolońskie-
go Brunona, począł Otto I w połowie stu-
lecia doceniać znaczenie reformy Kościoła 
dla umocnienia władzy monarszej. Uznał 
wówczas, że ścisły związek między monar-
chią i Kościołem stanowi nieodzowny wa-
runek dobrego funkcjonowania obydwu 
instytucji globalnych, dla których nad-
rzędnym, eschatologicznym celem powin-
no być „zbawienie ludu chrześcijańskie-
go” (salus populi christiani). Praktycznymi 
konsekwencjami były: rygorystyczne włą-
czenie biskupów i opatów klasztorów kró-
lewskich do służby na rzecz państwa, two-
rzenie „systemu Kościoła monarszego” oraz 
zabiegi o utworzenie arcybiskupstwa mag-
deburskiego, podejmowane systematycz-

nie od 955 roku. 
W  tej sytuacji oficjalny akt 

wejścia powstającej Polski 
w  świat chrześcijański musiał 
mieć wyjątkowo ceremonialną 
oprawę, by ukazać tak wewnątrz 
kraju, jak i na zewnątrz, zwłasz-
cza wobec dworu Ottona I i moż-
nowładztwa saskiego, zarówno 
siłę militarną i ekonomiczną pol-
skiego księcia, jak i pełną jedność 
elity społecznej jego państwa. 

W  tradycji magdeburskiej 
trwać musiała pamięć o  wspa-
niałości tej ceremonii, jeśli 
Thietmar poprzez nagroma-
dzenie podniosłych, choć wciąż 
powtarzanych i  ogólnikowych 
zwrotów pragnął wywołać wra-

żenie patetyczne, pozbawione jednak re-
aliów, których najwyraźniej nie znał, poza 
jednym: że szafarzem sakramentu chrztu 
był pierwszy biskup  Polaków Jordan. Nie 
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Andrzej Wilowski

„Jesus Christ Superstar”, fot. Teatr Muzyczny w Poznaniu/ Fotobueno
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zachowały się „Roczniki kroniki polskiej” 
prowadzonej w drugiej połowie X wieku, 
ale wiemy z  innych źródeł, że Jordan bi-
skupem polskim został dopiero w 968 roku, 
a  jego siedzibą był Poznań. Trzeba jed-
nak od razu wyjaśnić, że Jordan nie mógł 
w 966 roku stać na czele misji papieskiej, 
gdyż zabrakłoby czasu na jej pozyskanie. 
Dobrawa według tradycji miała złamać 
nakazy dotyczące wielkiego postu, a więc 
najwcześniej prośbę o misję papieską skie-
rować mógł Mieszko do Rzymu przez Cze-
chy wiosną 965 roku.

Jan XIII został papieżem dopiero 1 paź-
dziernika. Trudno sądzić, by podjął on bez 
porozumienia z cesarzem przebywającym 
w Niemczech decyzję w sprawie misji dla 
kraju graniczącego z nowo  tworzoną mag-
deburską prowincją kościelną, o której po-
wstanie Otton zabiegał od dziesięciu lat. 
Tymczasem już w połowie grudnia zbun-
towani panowie rzymscy uwięzili papieża 
i długo przetrzymywali w więzieniu, nim 
udało mu się uciec na południe, by tam 
znaleźć pomoc i dopiero w listopadzie 966 
roku powrócił do Rzymu.

Jordan mógł być w  966 roku bisku-
pem, pomocniczym biskupa ratyzbońskie-
go, przybyłym na zaproszenie Bolesława 
czeskiego i Mieszka polskiego, by uświet-
nić ceremonię chrztu, co było ważne dla 
polskiego otoczenia władcy, lecz zarazem 
by dopełnić chrzest przez bierzmowanie 
księcia i jego dostojników, co mogło mieć 
istotne znaczenie w  ocenie episkopatu 
niemieckiego. 

Pisze Henryk Łowmiański: „Rola Kościo-
ła w poszczególnych krajach była uzależnio-
na od ich potencjału politycznego: w kra-
jach ujarzmionych przez Niemców Kościół 

stawał się narzędziem polityki niemieckiej; 
w krajach, które zachowały samodzielność 
państwową, kler najczęściej obcego pocho-
dzenia pozostawał pod kontrolą władzy 
miejscowej, ta zaś tym skuteczniej neutra-
lizowała niebezpieczeństwo, jakie wynikało 
z jego podległości obcej hierarchii, im peł-
niejszą zdołała zapewnić swemu krajowi au-
tonomię organizacyjno-kościelną, a więc 
w postaci odrębnego biskupstwa, zwłasz-
cza zaś metropolii, która więź z Kościołem 
niemieckim całkowicie eliminowała”. 

Pozyskanie misji chrystianizacyjnej za-
leżnej tylko od Stolicy Apostolskiej znacz-
nie ułatwiłoby stworzenie własnej, polskiej 
prowincji kościelnej. Chrzest Mieszka był 
ważnym aktem politycznym. 

Thietmar, opisując to wydarzenie, przy-
dał Jordanowi sakrę biskupią, którą w rze-
czywistości otrzymał nieco później. Taki 
brak precyzji często występuje tak u śre-
dniowiecznych kronikarzy, jak u  dzisiej-
szych pamiętnikarzy, publicystów, history-
ków. Jordan mógł być w 966 roku zwykłym 
duchownym. O ważności bowiem chrztu 
decydowała poprawność wygłoszonej for-
muły baptysmalnej, a nie przynależność 
stanowa czy charakter osoby udzielającej 
tego sakramentu. 

Obraz Dobrawy przybywającej na dwór 
swego przyszłego małżonka z orszakiem 
kapłanów opisał pierwszy polski kronikarz 
Gall Anonim, dodając przy tym, że Mieszko 
już podczas umowy o ślubie przyrzekł przej-
ście na chrześcijaństwo. Kronikarz przydał tu 
cnót Dobrawie i kazał jej postępować zgod-
nie z  wszystkimi wymaganiami Kościoła. 
W rzeczywistości na dworze pogańskiego 
władcy nie zachowywała Dobrawa nawet 
postów, tym bardziej więc nie mógł przy 

niej działać zespół duchownych. Można by 
sądzić raczej, że na prośbę Mieszka, popar-
tą przez jego teścia – księcia czeskiego Bole-
sława I Srogiego, przybył w jego orszaku do 
Polski na poprowadzenie uroczystości bap-
tysmalnych archiprezbiter jednego z głów-
nych grodów jego państwa wraz z kilkoma 
lub, co najwyżej, kilkunastoma duchow-
nymi. Archiprezbiter, zarządzający Kościo-
łem, mający uprawnienia baptysmalne, był 
w pełni uprawniony do udzielenia ceremo-
nialnego chrztu poganinowi, nie powsta-
wały też żadne przesłanki dla ewentual-
nych pretensji do zwierzchności kościelnej 
ze strony biskupa ratyzbońskiego, gdyż nie 
miał on prawa dać licencji misyjnej. Uroczy-
stości musiały wpisać się w kalendarz litur-
giczny, a w roku 966 święta Wielkiej Nocy 
przypadały na połowę kwietnia.  

Ojciec Kościoła, Izydor z Sewilli żyjący 
w VII wieku, dostrzegł, że lud Boży, który 
tworzy Kościół na tym świecie, jest złącze-
niem – kongregacją jednoczącą wspólno-
ty etniczne (Huius populi congregatio ex 
gentibus ipsa est ecclesia). Owe wspólnoty 
etniczne są w ujęciu Izydora członami mi-
stycznego Ciała (Corpus) Jezusa Chrystusa. 

Mieszko I okazał się przywódcą prze-
widującym, podejmującym trudne decyzje 
nie zawsze przynoszące doraźne korzyści, 
ale wprowadzające młode państwo Polan 
do chrześcijańskiej Europy, czyniąc z Pol-
ski, jak w metaforze Izydora, jej integralne-
go członka. 

Opracowano na podstawie:
S. Trawkowski, „Początki Kościoła w  Polsce za 
panowania Mieszka I”, w: „Polska Mieszka I: w tysiąclecie 
śmierci twórcy państwa i Kościoła 25 V 992-25 V 1992”, 
pod red. Jana M. Piskorskiego, Poznań 1993, s. 51-72. 
H. Łowmiański, „Początki Polski”, Warszawa 1970.
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Jesus Christ 
Superstar

Trzydniowe obchody 1050. rocznicy chrztu Polski zakończyły się na po-
znańskim stadionie. W sobotę 16 kwietnia na stadion przybyło około 30 tysię-
cy gości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 i składały się na nie elementy 
liturgiczne i artystyczne. Została odprawiona uroczysta msza święta z udzia-
łem papieskiego nuncjusza, poprzedzona obrzędem odnowienia chrztu. Nie-
którzy uczestnicy tego obrzędu otrzymali pamiątkowe symboliczne szaty 
chrzcielne. Wokół stadionu przeszedł orszak 36 polskich świętych, otwierany 
przez św. Wojciecha, a zamykał go św. Jan Paweł II. Popularni aktorzy i piosen-
karze dali świadectwa swojej wiary. Wykonano okolicznościową pieśń mile-
nijną napisaną przez Roberta Jansona. Ostatnim punktem programu obcho-
dów był spektakl „Jesus Christ Superstar”. 

Około 19. część gości opuszczała stadion, ale przybywali nowi, którzy 
przyszli specjalnie na musical Andrew Lloyda Webbera. Inscenizację przy-
gotował Teatr Muzyczny w Poznaniu, a w tytułowej roli wystąpił Marek Pie-
karczyk, dobrze znany jako były wokalista rockowego zespołu TSA. W tej roli 
w musicalu nie był debiutantem, po raz pierwszy zagrał Jezusa w insceniza-
cji Jerzego Gruzy sprzed trzydziestu lat, wystawionej w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, specjalnie z okazji pielgrzymki do kraju Jana Pawła II. Papież tej in-
scenizacji nie widział. Nie wiem, jak zapatrywałby się na popowo-rockową 
wersję ostatnich dni Jezusa, dodam tylko, że w tej chwili w Polsce powstaje 
musical na podstawie biografii polskiego papieża. 

Nie obyło się bez drobnych kłopotów. Na początku zawiodła technika 
i pierwsze cztery pieśni nie były czytelne. W końcu nastąpił przełom i da-
lej wszystko poszło perfekcyjnie. Najnowsza polska inscenizacja zasadniczo 
różniła się od poprzedniej, która poprzez kostiumy i choreografię starała się 
nawiązywać do pierwszego hipisowskiego wystawienia. Choć tym razem na-
dal odwoływała się do subkultur młodzieżowych, to zdecydowanie dla tych 
współczesnych. Zadbano o kostiumy dokładnie oddające dzisiejsze upodo-
bania młodzieżowych subkultur miejskich. Orkiestrę i solistów teatru wsparł 
dodatkowy chór i tancerze. Zachowano charakter muzyki Lloyda Webbera, 
łączącej potężne brzmienie orkiestry, z rockową pulsującą sekcją rytmiczną, 
charakterystycznym dla tego gatunku instrumentarium – gitarą elektrycz-
ną i instrumentami klawiszowymi. W rezultacie wszystko brzmiało stylowo, 
ale i nowocześnie. Z poprzedniej inscenizacji zachowano też bez moderni-
zacji libretto w przekładzie Wojciecha Młynarskiego i Piotra Szymanowskie-
go. Wybór Marka Piekarczyka do tytułowej roli był trafiony; zachował sporo 
z rockowej ekspresji, a jego mocny, wysoki głos odpowiadał barwie zapa-
miętanej przez nas z filmowej wersji musicalu, gdzie solistą był Ted Neeley. 
Dla potrzeb inscenizacji wybudowano wielopoziomową estradę o długości 
ponad 70 metrów. Bogate oświetlenie i specjalne ekrany pozwalały dokład-
nie śledzić spektakl.

Moją uwagę zwróciła rola Heroda, przedstawionego jako imprezowicza, 
hedonistę. Świetny, pełen ekspresji Judasz był nie  tylko w kontrapunkcie 
do Jezusa, ale i w dialogu, i  w pewnym sensie ofiarą opresyjnego systemu. 
Scena ukrzyżowania została zrealizowana symbolicznie, tym razem krzyż był 
kolażem zbudowanym z dokumentalnych fotografii ilustrujących cierpienia 
współczesnego świata.

Po spektaklu niektórzy widzowie nucili popularne melodie z musicalu. 
Szkoda tylko, że  było to przedsięwzięcie jednorazowe. 

„Jesus Christ Superstar”,  fot.  Teatr Muzyczny w Poznaniu/ Fotobueno
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