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Jak w ubiegłym roku poukładały się dla 
Politechniki Poznańskiej działania stra-
tegiczne...

Pomyślnie przebiegły inicjatywy współ-
pracy, m.in. z Chinami. Chińczycy w swojej 
strategii dojścia do rynków europejskich 
budują Nowy Szlak Jedwabny, na co z pew-
nością przeznaczają dużo środków. Razem 
z rektorem Politechniki Opolskiej prof. Mar-
kiem Tukiendorfem przewodniczyliśmy 
delegacji Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych, która w dwóch chiń-
skich miastach zawarła umowy z kilkoma 
uniwersytetami technicznymi. Dotyczą 
one nie tylko przyjazdów czy wymiany 
studentów, ale również wymiany pracow-
ników, nauczycieli akademickich i  dok-
torantów. Umowy podpisaliśmy w  Peki-
nie, z którym zresztą głównie kojarzone 
są Chiny, i w największym mieście Chin – 
Chongqing, zamieszkiwanym przez 32 mln 
osób. Z nowej strategii Chińczyków wynika, 
że są oni nawet skłonni finansować przy-
jazdy swoich ludzi. Przy okazji zakończy-
liśmy rozpoczęty w  ubiegłym roku pro-
ces powoływania na terenie Politechniki 
Centrum Szkoleniowego firmy Huawei 
z Shenzhen, światowego producenta elek-
troniki, a w Polsce dystrybutora urządzeń 
sieci komputerowych i telefonów komór-
kowych, których w Polsce sprzedano już 
ponad milion. 
To nie jedyna współpraca zagraniczna?

Bierzemy też udział w  akcjach ogól-
nopolskich, takich jak współpraca pol-
skich uczeni technicznych z  najważ-
niejszymi uczelniami technicznymi na 
Ukrainie. Mam na myśli głównie Kijowski 
Instytut Politechniczny, z  którym budu-
jemy relacje dotyczące kompetencji lotni-
czych. Tradycje tego ośrodka są niezwykłe. 
W Kijowie kształcił się m.in. Igor Sikorski 

– twórca wszystkich amerykańskich śmi-
głowców, czy Siergiej Korolow – specja-
lista od rakiet, który wysłał pierwszego 
człowieka w kosmos. Nasze relacje z tam-
tejszymi specjalistami od silników czy od 
technologii kosmicznej układają się dobrze. 
Zamierzamy zapraszać osoby, które pełni-
łyby u  nas rolę profesorów i dopełniały 
niezbędne kompetencje dla kierunku 

lotnictwo i  kosmonautyka. Myślimy też 
o  przyjęciu na uczelnię kandydatów 
z Ukrainy. 
W  roku akademickim 2016/2017 Poli-
technika Poznańska tradycyjnie zna-
lazła się na drugim miejscu wśród naj-
chętniej wybieranych uczelni w Polsce…

To sukces, który może przerodzić się 
w swego rodzaju trudność, żeby nie powie-
dzieć porażkę, w związku z nowym regula-
minem przyznawania dotacji, gdzie kłopot 
sprawia warunek, aby na jednego pracow-
nika dydaktycznego przypadało nie więcej 
niż 13 studentów, co ma miejsce nie tylko 
na naszej uczelni, ale też na Politechnice 
Warszawskiej, która we wspomnianym 
rankingu zdobyła pierwsze miejsce. Od lat 
razem z Politechniką Warszawską i Gdań-
ską plasujemy się na podium jako uczelnie 
najczęściej wybierane i najlepiej postrze-
gane przez studentów i kandydatów na 
studentów. Rokrocznie też utrzymujemy 
rekrutację na tym samym poziomie – 4 tys. 
osób, podczas gdy na niektórych uczel-
niach liczba kandydatów na studentów 
drastycznie spadła z  powodu obecnej 
sytuacji demograficznej. Ponadto młodzież 
zaczyna myśleć w kategoriach rynkowych 
i  widzi, że kończąc dobrą uczelnię tech-
niczną, będzie wykonywać swój wyuczony 
zawód, co często nie sprawdza się w przy-
padku wyboru innych kierunków studiów.

Politechnika została uhonorowana też 
nagrodą ELSEVIER Research Impact 
Leaders 2016 w  kategorii Medical 
Sciences, przyznaną po raz pierwszy 
szkołom wyższym, których publikacje 
miały największy wpływ na postrzega-
nie polskiej nauki w świecie. 

Jesteśmy z  tego faktu dumni. Bio-
rąc rzecz rankingowo, po prostu mamy 
kilka grup naukowców, którzy zajmują się 
szeroko pojętą inżynierią biomedyczną, 
a  ich publikacje naukowe znajdują miej-
sca w dobrych czasopismach, w związku 
z  tym na przyznaniu nagród zaważyła 
obiektywna ocena, wynikająca z przeglą-
dania wydawnictw Elseviera – wydawcy 
największej ilości światowych czasopism 
naukowych, który uznał, że nam należy się 
nagroda, z czego się oczywiście cieszymy.
Kolejne wyróżnienie otrzymali Pań-
stwo za najlepszy proces innowacyjny 
w rankingu Pulsu Biznesu 2016. Chodzi 
o robotyczną dłoń, opracowywaną pod 
kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Walasa 
z  Instytutu Automatyki i  Inżynierii 
Informatycznej. 

Sztuczna ręka to jeden z kontynuowa-
nych projektów. Nie zawsze przywiązujemy 
należytą uwagę do eksponowania naszych 
osiągnięć, ale sądzę, że można by wskazać 
sporo ważnych aktualnie realizowanych 
projektów i wiele odnoszonych sukcesów, 

Nowy Szlak Jedwabny 
prowadzi przez Poznań

Z rektorem Politechniki Poznańskiej 
Tomaszem Łodygowskim 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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chociażby pozyskiwanie grantów 
naukowych i  projektów badaw-
czych opracowywanych we współ-
pracy z  przemysłem, które pro-
wadzą później do konkretnych 
wdrożeń. 
Również prezydent wręczył już 
w  tym roku akty nominacyjne 
nauczycielom akademickim 
oraz pracownikom nauki i sztuki. 
Między innymi Andrzejowi 
Kasińskiemu i  Agnieszce Mer-
kisz-Guranowskiej. Gratulujemy. 

Nagrodzeni znajdują się w gro-
nie osób, które w ubiegłym roku, 
jako prezent pod choinkę, otrzy-
mały tytuł profesora, a uroczystość 
nadania odbyła się już w tym roku. 
Właśnie organizujemy dla spo-
łeczności akademickiej cykl spe-
cjalnych wykładów nowo mianowanych 
profesorów tytularnych, na których osoby 
uhonorowane przedstawią siebie i swoje 
osiągnięcia. Pierwszy wykład odbędzie się 
17 lutego, a wygłosi go prof. Andrzej Kasiń-
ski, reprezentujący dziedzinę automatyka 
i robotyka, a mniej więcej miesiąc później 
wysłuchamy wykładu prof. Agnieszki Mer-
kisz-Guranowskiej. Taka forma przedsta-
wienia społeczności akademickiej nowo 
mianowanych profesorów tytularnych 
będzie tradycją w naszej uczelni.
Czy ruszy w tym roku budowa nowego 
budynku na Piotrowie?

Można powiedzieć, że w pewnym sen-
sie to była porażka, ale niezawiniona przez 
nas, bo wyniknęła z zawieszenia na kilka 
miesięcy ustawy o zamówieniach publicz-
nych, której podlegamy. Z tego względu 
musieliśmy kilka miesięcy później złożyć 
zapytanie ofertowe o wybór firmy, która 
miałaby ewentualnie podjąć się budowy. 
Projekt budynku jest gotowy, w tej chwili 
toczy się kolejny przetarg, który powinien 
wkrótce się zakończyć. Jeśli ominą nas 
ewentualne dodatkowe wymogi prawne, 
to jest nadzieja, że podpisanie umowy 
i początek realizacji inwestycji przypadnie 
na wiosnę. 
Co ma się mieścić w budynku?

Chcemy tam przenieść dwa ostatnie 
wydziały, które jeszcze funkcjonują poza 
kampusem Warta. Mam na myśli Wydział 
Inżynierii Zarządzania, którego siedziba 
znajduje się przy ulicy Strzeleckiej i Wydział 
Architektury z  siedzibą na Nieszawskiej. 
Przeniesienie ich pozwoli nam na pozby-
cie się pozostałych po nich obiektów i uzu-
pełnienie budżetu. To konieczna inwe-
stycja, ponieważ powinniśmy zapewnić 
odpowiednie warunki pracy i nauki. Fina-
lizacja projektu da możliwość scalenia 
prawie wszystkich obiektów Politechniki 
wokół kampusu Warta. Pozostanie już tylko 

przeniesienie administracji centralnej i rek-
toratu. To byłaby ostatnia rzecz do zrobie-
nia, oczywiście z tych inwestycyjnych. 
Ale ja protestuję… 

Wiem, wiem... (śmiech). To nie oznacza, 
że chcemy się pozbyć tego zabytkowego 
budynku rektoratu ulokowanego na Wil-
dzie. On ma swoje walory historyczne, bo 
od początku, tj. od chwili utworzenia wyż-
szego szkolnictwa technicznego w Pozna-
niu (Dekretem Rady Powstańców Wielko-
polskich z  1919 roku), służył nam przez 
blisko 100 lat. A  obszar wokół budynku 
jest nam potrzebny, bo tutaj będą mieścić 
się w  przyszłości pracownie dla studen-
tów, w szczególności kół naukowych, które 
budują samochody, samoloty, modele itd. 
Budynek będzie służyć też różnym innym 
ważnym działaniom promocyjnym. 

Przy okazji powiem, że działalność 
i aktywność naszych studenckich kół jest 
godna pochwały. Kreatywność młodych 
ludzi jest zauważana dopiero, jak się zoba-
czy, co oni potrafią, na przykład jeden 
z zespołów podjął się budowy samochodu 
napędzanego światłem. W perspektywie 
mają również udział w zawodach rozgry-
wanych między zespołami studentów 

z  całego świata, które organizowane są 
w Australii na dystansie 3 tys. km, mając 
do dyspozycji tylko jedno ładowanie poza 
ogniwami fotowoltaicznymi, a  na doda-
tek temperatura w  samochodzie może 
dochodzić do 50 stopni Celsjusza. To duże 
wyzwanie, ale myślę, że to przedsięwzięcie 
będzie miało szanse powodzenia. 
A  jeśli będzie tak dużo pochmurnych 
dni jak teraz… (śmiech) 

Zawody są zwykle organizowane 
w  Australii w  takim czasie, kiedy słońce 
pali, a ziemia idzie w popiół prawie, świata 
nie znać w kurzawie, rzeki dnem uciekają, 
a zagorzałe zioła dżdżu z nieba wołają…
Pan – poeta…

Nie, to za Kochanowskim…
Godna zauważenia jest też Państwa 
otwartość na studia obcojęzyczne, 
głównie anglojęzyczne.

Rzeczywiście, i nie tylko ze względu na 
klientów zagranicznych, ale przede wszyst-
kim, i  to dość pragmatyczne, dlatego że 
nasi studenci potrzebują w  swoich dzia-
łaniach zawodowych umiejętności posłu-
giwania się językiem angielskim, którego 
znajomości rynek wymaga od młodych 
ludzi.
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Lokalna Grupa Działania „Gościnna 
Wielkopolska” jest w  trakcie realiza-
cji „Lokalnej Strategii Rozwoju”, której 
cel stanowi zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego oraz rozwój produkcji 
i  sprzedaży przetworzonych w  gospo-
darstwie produktów żywnościowych. 
Program już ruszył...

Nasza Lokalna Strategia Rozwoju na lata 
2016-2023 i fundusze, jakimi dysponujemy 
na dofinansowanie różnych przedsięwzięć, 
także w zakresie rozwoju produkcji i sprze-
daży lokalnych produktów żywnościowych, 
stanowią realne warunki do realizacji takich 
zamierzeń. Przed nami jeszcze wiele do zro-
bienia. Realizacja założeń naszej strategii 
wymaga współpracy środowiska lokalnego 
i wytwórców żywności wysokojakościowej 
ze światem nauki, najlepiej eksperymen-
talnej. Jako Lokalna Grupa Działania chcie-
liśmy być instytucją pośredniczącą, bo 
nauce jest bardzo trudno wejść do bezpo-
średniej praktyki, szczególnie w przypadku 
wdrożenia innowacji, a przecież mamy do 
czynienia z innowacją. Chociaż nasze zało-
żenia dotykają czegoś, co istniało dawno 
temu, czyli żywności produkowanej w spo-
sób naturalny, na obecnym etapie rozwoju 
cywilizacyjnego innowacją jest wytworze-
nie konsumpcyjnych nawyków sięgania po 
zdrową żywność, której jednak do sprze-
daży wprowadza się bardzo mało. Optymi-
zmem napawa chęć zmiany przyzwycza-
jeń żywieniowych konsumentów – widać 
wyraźnie, że rynek jest chłonny i  czeka.  
Przekonujemy rolników, mieszkańców wsi, 
głównie z obszaru Wielkopolski, że prowa-
dzenie rolnictwa o wysokiej kulturze wzbo-
gaconej procesem produkcji żywności, czyli 
także przetwarzanie wyprodukowanych na 
własnym terenie surowców i wprowadzenie 
tych produktów do obrotu, daje obopólną 
korzyść. Konsument może nabyć dobry, 
zdrowy produkt, a rolnik zyskuje wartość 
dodatkową, wynikającą z jego wytworzenia.
Dotąd przepisy o  sprzedaży przetwo-
rzonych produktów rolnych nie do 
końca sprzyjały mieszkańcom wsi. Jak 
to wygląda obecnie? 

Od stycznia obowiązuje nowa, bardziej 
korzystna dla rolników Ustawa o detalicz-
nym handlu rolniczym. W tym momencie 
rolnicy otrzymali dwa wspierające ich dzia-
łalność narzędzia, po pierwsze, dogodniej-
sze przepisy, które ułatwią im wejście ze 
swoimi produktami na rynek, a po drugie, 

ofertę naszej pomocy. Lokalna Strategia 
Rozwoju zakłada różnego rodzaju wspar-
cie, od szerzenia idei lokalnie wytwarza-
nej żywności do przyznawania sporego 
dofinansowania na podjęcie działalno-
ści w tym zakresie. Pomoc sięga od 70 do 
100% wartości inwestycji. 
Producenci, głównie ci, którzy dopiero 
wkraczają na rynek, będą musieli jed-
nak znaleźć odbiorcę swoich wyrobów. 
Jak rozwiązać tę kwestię…

Zdajemy sobie sprawę, że właśnie 
na linii producent – klient ta pomoc jest 
najważniejsza. Współczesny konsument 
chce jeść nie tylko tanio, ale też smacznie 
i zdrowo. Potwierdzają to sygnały z rynku, 
na którym rośnie popyt na naturalne pro-
dukty. Oczywiście możliwości komunika-
cyjne, również dostępne dzięki najnow-
szym technikom cyfrowym, pozwalają 
na nawiązywanie relacji bezpośrednich, 
a w dalszej kolejności przyczyniają się do 
budowania zaufania między wytwórcą 
a klientem. Dotyczy to też tzw. grup zaku-
powych, czyli grup odbiorców żywności, 
których od jakiegoś czasu przybywa na 
krajowym rynku. Poprzez Facebook czy 
inne media społecznościowe tworzą się 
zbiorowości zainteresowane określonymi 
produktami spożywczymi, a to już dla rol-
nika zdecydowanie ciekawszy odbiorca 
niż pojedynczy klient. Łatwa komunika-
cja sprzyja elastycznemu przygotowaniu 
zamówienia. Dlatego naszym zadaniem 
jest także organizowanie sprzedażowych 
grup producentów rolnych. Przygotowa-
nie takiej platformy sprzedażowej stwa-
rza potencjalnemu nabywcy większą 
szansę zakupu właściwego towaru. Do 
realizacji tego zamierzenia pomocna oka-
zuje się wiedza tych, którym się powio-
dło oraz wiedza instytucji naukowych.  
W  szerzeniu tej idei rola naszej lokalnej 
grupy jest znacząca. Podstawa naszych 
działań określona została w misji: „Dobra 
żywność w  czystym środowisku”. Nato-
miast strategia określa konkretnie zakres 
i  zasady wsparcia producentów.  Jedno-
cześnie sygnalizujemy konsumentom, że 
jesteśmy otwarci na udzielenie pomocy 
przy nawiązaniu kontaktu z wytwórcą. Tak 
wygląda generalna zasada naszego pro-
gramu. Możliwości XXI wieku pozwalają 
na czerpanie informacji z wielu źródeł. Wia-
domo, że Polska nie jest bezludną wyspą, 
tylko krajem Unii Europejskiej, krajem 

produkcji dużej 
i lości  dobrej 
ż y w n o ś c i , 
lecz niestety 
w znacznej mie-
rze produkcji 
surowca. Powin-
niśmy, za przy-
kładem Francji 
czy Włoch, stać 
się państwem, 
które w  zakre-
sie lokalnie wytwarzanej żywności operuje 
w większym stopniu, nie tylko na rynku 
lokalnym, ale też na europejskim. Dla 
porównania, partner naszego wojewódz-
twa – Emilia-Romania (Włochy 22452 km2 
powierzchni), ma 44 produkty zarejestro-
wane jako Chronione Oznaczenia Geogra-
ficzne, a w Wielkopolsce mamy trzy!    
Jak na potentata rynkowego powinno 
to wyglądać nieco inaczej. 

Wielkopolska zdecydowanie jest 
potentatem rolniczym, ale nastawionym 
na produkcję surowcową i  na przetwór-
stwo o dużej skali przemysłowej. Pytanie, 
jaka z tego korzyść dla wsi i rolnika? Wyso-
kojakościowa żywność ma w  sobie war-
tość dodaną. Powinniśmy podążać w kie-
runku budowania silniejszego polskiego 
rolnictwa opartego na generowaniu więk-
szych dochodów bezpośrednio w gospo-
darstwach. Propozycje wparcia lokalnego 
przetwórstwa produktów żywnościowych 
wynikające z naszej LSR to jedna z dróg. 
Ten obszar musi być mocno wspierany 
na każdym poziomie: politycznym, samo-
rządowym, krajowym, a  przede wszyst-
kim regionalnym. Potrzeba intensywnego 
współdziałania wszystkich stron. Trzeba 
też zabiegać o wsparcie ze strony nauki 
no i samych rolników. 
Wspomniane przez Pana, wszechobecne 
dziś wysokotowarowe przetwórstwo 
prowadzi do niepożądanych skutków...

Nadmierna produkcja surowca rodzi, 
szczególnie na naszym obszarze, zagroże-
nia dla środowiska naturalnego. Ogromna 
ilość odpadów organicznych, wytwarza-
nych zarówno przez zakłady przetwórcze, 
jak i wysokotowarowe gospodarstwa, jest 
uciążliwa dla ludzi i tradycyjnej wsi. Zapo-
trzebowanie ze strony dużych zakładów na 
jednolity i zwymiarowany surowiec może 
też skutkować ograniczeniem liczby rolni-
ków, którzy nie zawsze wybierają prawi-
dłowe rozwiązania i ufają firmom skupio-
nym wyłącznie na własnych merkantylnych 

Zdrowa żywność i czyste 
środowisko – filary strategii 
„Gościnnej Wielkopolski”

Z Marianem Poślednikiem, senatorem RP i prezesem zarządu Lokalnej 
Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”, rozmawia Mariola Zdancewicz
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celach. Na terenie naszego obszaru czę-
sto spotykamy się z  protestami miesz-
kańców, którzy nie zgadzają się na lokali-
zację dużych ferm hodowlanych, przede 
wszystkim trzody chlewnej. Dobrze rozu-
miana dbałość o lokalne środowisko zin-
tegrowana z produkcją rolniczą staje się 
koniecznością. Jeśli mówimy o  zagroże-
niu budową kopalni węgla brunatnego na 
naszym obszarze, to czasami zapominamy, 
że podobnym, realnym zagrożeniem jest 
czynienie z naszego terenu jednej wielkiej 
tuczarni, na wzór amerykański.  
Protestujący mieszkańcy martwią 
się z  pewnością też o  własne zdrowie, 
ponieważ nie tylko działania firm stwa-
rzają powody do niepokoju, ale też 
wytwarzane przez nie produkty, któ-
rych długotrwałe spożywanie może pro-
wadzić do nieodwracalnych skutków. 

Tak. W  pewnym czasopiśmie jeden 
z amerykańskich dziennikarzy zakwestio-
nował pracę nauki w kontekście produkcji 
żywności i stwierdził, że nauka finansowana 
przez przemysł przetwórczy kompletnie 
rozmija się z  prawdą w  kwestii zdrowia. 
Wydawało się, że jego stanowisko nie prze-
bije się w Stanach Zjednoczonych, a tym-
czasem – zaskoczenie, bo w miejscu, gdzie 
dominują molochy, nauczyciel gastrono-
micznej szkoły średniej na Bronksie zaraził 
się ideą dziennikarza i urządził stołówkę tak, 
aby nauczyć młodzież korzystania z żywno-
ści naturalnej. Zaczęto nawet wprowadzać 
uprawy hydroponiczne, aż wytworzono 
nawyk zastępowania sztucznej żywności, 
np. ketchupu, listkiem sałaty czy kawał-
kiem pomidora. To rozwija się nie tylko 
w  Nowym Jorku, gdzie przyjęcie podob-
nych nawyków wydawało się niemożliwe, 
ale też w kontekście poważnego, nie tylko 
narodowego problemu, jakim jest otyłość, 
głównie wśród dzieci. 
Rzeczywiście tak się dzieje...

Ta sprawa wzbudza coraz większe 
zainteresowanie opinii publicznej. Pamię-
tam, że ten dziennikarz wymienił dwa 
hasła, jedno proste, które mi się podoba: 

„Jaka to jest żywność zdrowa?”, „Taka, która 
gnije”, czyli coś, co zgnije, jest zdrowe, dla-
tego że podlega procesom naturalnym. 
Długa wytrzymałość oznacza poddanie 
jej procesom sztucznego zabezpiecze-
nia, czyli zastosowanie środków chemicz-
nych. Drugie zaś hasło: „Jeżeli bierzesz coś 
do ust, to pamiętaj, że nie żywisz tylko sie-
bie, ale 100 bilionów bakterii, które masz 
w przewodzie pokarmowym”, przypomina, 
że odżywianie tych bakterii jest tak samo 
istotne, jak odżywianie własnego organi-
zmu. Przeprowadzono eksperyment, który 
polegał na zastosowaniu diety złożonej 
tylko z  produktów wysokoprzetworzo-
nych na ludności z afrykańskiego plemie-
nia, które do tej pory żywiło się wyłącznie 
naturalnie, natomiast grupie afroamery-
kanów żyjących w  Stanach serwowano 
zdrową dietę. U tych pierwszych wykryto 
znaczące, negatywne zmiany w  jelicie 

grubym, zaś u drugich poprawiła się jakość 
mikroflory w jelicie. Eksperyment dał pro-
stą odpowiedź – wykazał negatywne 
oddziaływanie długotrwałego spożywania 
wysokoprzetworzonej żywności. Najwięk-
szą różnicę zauważono we wspomnianym 
jelicie grubym, najbardziej dziś newral-
gicznym miejscu organizmu. Istnieje wręcz 
potrzeba odwrócenia zachodzącego pro-
cesu, stąd zaangażowanie nauki w  ana-
lizę badań i upowszechnianie zdrowego 
żywienia. Przy powrocie do diety opartej 
na produktach naturalnych analiza staje się 
niekonieczna. Autor uznał, że fabrycznych 
wyrobów nie powinniśmy nawet nazywać 
żywością. Określił je jako produkty żywno-
ściopodobne, choć to może daleko idące 
sformułowanie, ale jednak pokazuje aktu-
alny trend i my się w niego wpisujemy. 
A  trendy mogą zmierzać w  kierunku 
żywności „na szkle”...  

Mam duże wątpliwości co do produkcji 
żywności „na szkle”, czyli żywności in vitro. 
Pewnie wielu konsumentów woli sięgnąć 
po naturalną niż po wytworzoną labora-
toryjnie, ale takie trendy się pojawiają, jak 
n a s  po infor mował 
prof. Piotr Konieczny 
z Wydziału Nauk o Żyw-
ności i Żywieniu Uniwer-
sytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, mało tego, 
sam ją konsumuje... Pod-
czas swojego wykładu 
dodał też, że żywność 
jest w  stu procentach 
wartościowa zaraz po 
wytworzeniu, a  im 
bardziej jest przetwa-
rzana i  im dłużej trwa 
dostawa, tym jej war-
tość odżywcza maleje, 
stąd –  szukajmy jej bli-
sko, bezpośrednio u pro-
ducenta, w odległości 50 
km od miejsca naszego 
zamieszkania. Zgadzam 
się z tym całkowicie.
Od siódmego do dziewiątego grudnia 
trwało VIII Gremium Ekspertów Turystyki, 
pod hasłem „Współpraca nauki z branżą – 
projekty B+R”. Lokalna Grupa Działania 
miała okazję do zaprezentowania swo-
ich wyrobów. 

Wydarzenie odbyło się w hotelu Novo-
tel w Poznaniu, pod patronatem ministra 
sportu Witolda Bańki i  marszałka woje-
wództwa wielkopolskiego Marka Woź-
niaka. Mieliśmy stoisko produktów wytwo-
rzonych naturalnie, przy którym swoje 
wyroby prezentowali lokalni producenci 
serów, wędlin, roślinnych olejów natural-
nych, pieczywa, co zostało bardzo dobrze 
odebrane. Furorę robiło piwo z browaru 
rzemieślniczego i  coś, czego się chyba 
w Polsce  nie spotyka – woda nachmielona, 
i  nie jest to piwo bezalkoholowe! Wszy-
scy, którzy jej próbowali, byli pod wraże-
niem. Nie ukrywam, że odnieśliśmy spory 

sukces i otrzymaliśmy specjalne podzięko-
wania od Wielkopolskiej Organizacji Tury-
stycznej i Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Był to nasz debiut, poprzez który zamie-
rzaliśmy zaprezentować się grupie produ-
centów z regionu. Mamy nadzieję na kon-
tynuację działań i na to, że w przyszłości 
zaprocentuje to zorganizowaną współ-
pracą. Przy okazji pozyskaliśmy kolejnego 
kooperanta, mianowicie hotel Novotel, 
który jest zainteresowany dostawą pre-
zentowanych wyrobów. Zainteresowa-
nie Novotelu i pozytywna ocena wydana 
przez obecnych na wydarzeniu przedstawi-
cieli branży turystycznej to dla mnie ważny, 
podwójny sygnał. Dla regionów o  walo-
rach turystycznych nieodłącznym elemen-
tem jest zdrowa żywność. Turystyka kuli-
narna prosperuje coraz mocniej, a i wśród 
naszych celów ważny jest rozwój turystyki 
wiejskiej. Do nas i do producentów docie-
rają sygnały, że ta gałąź się komercjalizuje. 
Wróćmy jeszcze na moment do wody 
nachmielonej. Chyba mało kto o  niej 
słyszał?

Ta woda to wyrób dwóch braci, którzy 
półtora roku temu założyli browar Nepo-
mucen. Na początku produkcja piwa była 
dla nich zabawą, a później tak się w to zaan-
gażowali, że uruchomili browar rzemieślni-
czy, i to z sukcesem. Nazwa Nepomucen 
wzięła się od imienia przedwojennego 
właściciela budynku, w którym znajduje 
się firma. Przed wojną mieściła się tam 
prywatna piekarnia, po wojnie przejęła ją 
Gminna Spółdzielnia, ale zawiesiła działania 
15-20 lat temu. Bracia nabyli budynek, który 
mieści się blisko gospodarstwa agrotury-
stycznego ich ojca. Produkują piwo, a teraz 
do asortymentu doszła woda.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Gościnna Wielkopolska to trójsektorowe 
partnerstwo obejmujące spójny przestrzen-
nie obszar dwunastu gmin położonych 
w południowej części Wielkopolski.



Panie Profesorze, kiedy zaczęła się histo-
ria zrównoważonego rozwoju, czy od DDT?

Rzeczywiście, zaczęło się od amerykań-
skiej biolog Rachel Carson i od jej wydanej 
w  1962 roku monografii Milcząca wiosna, 
w której autorka przywołała wyniki badań 
i  postawiła odważną tezę, że stosowany 
wówczas powszechnie i na dużą skalę che-
miczny środek owadobójczy o nazwie DDT 
(w Polsce znany jako Azotox) jest w istocie 
groźny dla środowiska naturalnego. Z przy-
toczonych wyników wypływał wniosek, że 
po zastosowaniu takiego środka do walki 
z owadami w ekosystemie jeziora Clear w Sta-
nach Zjednoczonych pojawiły się pozostało-
ści tej niebezpiecznej substancji na wszyst-
kich poziomach troficznych. W opinii Carson 
DDT okazało się groźne nie tylko dla pta-
ków, którymi się zajmowała, ale również dla 
człowieka, jako związek toksyczny, a nawet 
kancerogenny. Obecność tego pestycydu 
w chemii rolnej była wówczas powszechna, 
powiedziałbym bezkrytyczna. Stosowano 
go również z sukcesem w krajach tzw. Trze-
ciego Świata do walki z malarią. Społeczeń-
stwo amerykańskie zareagowało więc głę-
bokim poruszeniem, z czego wywiązała się 
szeroka debata publiczna nad problemem 
zanieczyszczenia środowiska. Rachel Car-
son nazwano wkrótce prekursorem ruchów 
ekologicznych, które dały początek koncep-
cji związanej z tzw. zrównoważonym rozwo-
jem. Debata przeniosła się szybko poza gra-
nice Stanów Zjednoczonych i zwróciła uwagę 
międzynarodowej społeczności także na inne, 
bardziej globalne problemy, jak wzrost uprze-
mysłowienia, zanik zasobów, zanik bioróżno-
rodności w  przyrodzie czy wreszcie gwał-
towny przyrost ludności. 
Czego dotyczył raport Klubu Rzymskiego 
i co przyniósł? 

Klub Rzymski, czyli międzynarodowa 
organizacja zrzeszająca naukowców, polity-
ków i biznesmenów, zajmująca się badaniem 
i  publikowaniem globalnych problemów 
świata, w tym również związanych z zagro-
żeniami środowiska, zebrał się w 1972 roku 
i  doprowadził do opracowania dalekosięż-
nej prognozy, wskazującej, że w perspekty-
wie około 50 lat społeczności międzynaro-
dowej grozi sytuacja kryzysowa. Jako punkt 
przełomowy wymieniono, co ciekawe, datę 

orientacyjną – 2020 rok. Można więc powie-
dzieć, że jesteśmy generacją, w  której te 
wszystkie wspomniane kłopoty się kumulują. 
Raport stał się przesłanką do zainteresowania 
społeczeństw tą problematyką, był też pro-
gnozą, która wyznaczyła działania naprawcze, 
prowadzone z myślą o zapobiegnięciu niepo-
żądanym globalnym zagrożeniom. 
Jakich udzielono wskazówek?

Radzono, żeby myśleć w  kategoriach 
globalnych, tzn. postępować w  środowi-
sku w taki sposób, by kolejne pokolenia nie 
odczuwały naszych działań przeciwko pla-
necie. Dokładnie definicja zrównoważonego 
rozwoju brzmi tak: „Propagujemy rozwój, 
który zaspokaja potrzeby współczesnych, ale 
nie narusza możliwości zaspakajania potrzeb 
następnych pokoleń”. 
Ale też zupełnie odmienne podejście do 
tych środków chemicznych.

Oczywiście, stosowania DDT zakazano 
w wielu krajach, notabene, w Polsce dopiero 
w  1976 roku. W  konsekwencji praktycznie 
preparat zniknął z  rolnictwa, ale to temat 
kontrowersyjny, bo dyskusja przesunęła 
się w kierunku rozważań na temat tego, jak 
w tej sytuacji organizować skuteczną walkę 
z groźną i śmiercionośną wówczas malarią.
Co znaczy slogan „Dosyć, dla wszyst-
kich, na zawsze”?

Definicji zrównoważonego rozwoju 
jest bardzo dużo. Ta podstawowa powstała 
w 1987 roku i została formalnie przyjęta wraz 
z tzw. Raportem Brundtland – od nazwiska 
byłej premier Norwegii – przewodniczącej 
Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju 

– i dotyczyła tego, o czym mówiliśmy powy-
żej. Najkrótsza definicja, autorstwa jednego 
z  delegatów konferencji w  Johanesburgu 
w 2002 roku (Rio+10), zawiera trzy kluczowe 
słowa. „Dosyć” – w rozumieniu "w wystarcza-
jącej ilości" wszystkich zasobów, „dla wszyst-
kich” – bo chodzi o  powszechną dostępność 
zasobów i produktów, a „na zawsze” – bo roz-
wój zrównoważony nastawiony jest na roz-
wiązanie problemów następnych pokoleń 
i w dalekosiężnej perspektywie.
Ja bym zinterpretowała to zupełnie ina-
czej. Jako „dosyć dla wszystkich i  na 
zawsze zdrowej żywności”.  

Tak, ale kiedy mówimy o  zrówno-
ważonym rozwoju, myślimy nie tylko 

o potrzebach dotyczących sektora spożyw-
czego czy rolno-spożywczego, ale o  pew-
nej uniwersalnej filozofii mającej na uwadze 
wszystkie przejawy działalności człowieka. 
I wtedy jest to kompleksowy, uniwersalny 
program naprawczy w trzech dziedzinach: 
środowisko, gospodarka i  społeczeństwo. 
Ograniczanie tego pojęcia do tematyki żyw-
ności jest zdecydowanie zbyt wąskie.
À propos żywności, na ile koncepcja nad-
zoru nad jakością i bezpieczeństwem żyw-
ności zwana „od pola do stołu” jest moż-
liwa do spełnienia w  świecie wielkich 
spożywczych korporacji?  

Trzeba na to spojrzeć z różnych perspek-
tyw.  Po pierwsze w tym samym czasie, kiedy 
zaczęto rozmawiać o zrównoważonym roz-
woju, pojawiła się potrzeba mówienia o pro-
dukcji i dystrybucji żywności, właśnie w uję-
ciu zwanym „od pola do stołu”. Ten system 
wiąże wszystkie elementy łańcucha, od pro-
dukcji surowców w  zakładzie, technicznie 
rozumianej technologii ich przetwarzania aż 
do dystrybucji i konsumentów. To podejście 
można również określać terminem „od stołu 
do pola”, bo stawia w wyjątkowej roli najważ-
niejszego aktora tego łańcucha, a  miano-
wicie konsumenta i jego ochronę.  Taki jest 
sens rozwiązań unijnych, sens obecnych dzia-
łań w rolnictwie i w przemyśle spożywczym. 
Wspomina Pani o korporacjach, ale wpisywa-
nie się w tzw. dobrą, zrównoważoną perspek-
tywę branży spożywczej jest dzisiaj obowiąz-
kiem wszystkich producentów, bez względu 
na wielkość firmy. Zabezpieczanie łańcucha 
żywnościowego i potrzeba budowania sys-
temowego myślenia powinna być dzisiaj 
wszystkim producentom, także tym małym 
i średnim, doskonale znana.  
Ale to nie znaczy, że producenci stosują 
się do zaleceń, bo wiemy dobrze, że żyw-
ność, szczególnie ta „korporacyjna”, nie 
jest często zbyt zdrowa, a  coraz większa 
wiedza na ten temat pozwala wysunąć 
raczej wnioski, że warto wspierać produk-
cję żywności lokalnej. 

Dzisiaj potrzebujemy żywności spełniają-
cej wymagania tzw. żywności funkcjonalnej, 
prozdrowotnej, czyli dającej więcej niż tylko 
zaspokojenie głodu. Zdecydowanie łatwiej 
wymagane kryteria wypełnić na rynku żyw-
ności lokalnej, bo pojawia się tu podstawowa 

Z prof. dr. hab. Piotrem Koniecznym z Wydziału 
Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu rozmawia Wiola Ordon

Dosyć,  
dla wszystkich, 
na zawsze
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dodatkowa wartość takiej produkcji, a mia-
nowicie zaufanie. Natomiast w  przypadku 
producentów obecnych na rynku wirtu-
alnym, internetowym sprzedaż i  produkt 
stają się i pozostają anonimowe. Konsument 
poszukuje dzisiaj doradztwa żywnościowego 
i otrzymuje je, kiedy zbliży się do producenta 
lokalnej, tradycyjnej żywności. 
Takie możliwości pojawiły się również 
w  Wielkopolsce, chociażby poprzez dzia-
łania senatora Mariana Poślednika. 

Tak, rzeczywiście aktywność Lokalnej 
Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” 
w tym sensie jest dla nas wszystkich bardzo 
ważna, jest okazją do promowania warto-
ści mocno przystających do koncepcji zrów-
noważonego rozwoju. Żywność lokalna ma 
być przecież smaczna, odżywcza, bezpieczna, 
z własnego pomysłu, a przy okazji dochodzi 
do wspierania tak ważnej aktywizacji młodych 
ludzi mieszkających w wielkopolskich wsiach.
Zatem ważne jest również to, by łańcuch 
dostaw był coraz krótszy, by produkujący 
żywność „z  własnego ogródka” znajdo-
wali się blisko konsumenta. 

To jest właśnie ta podstawowa różnica. 
Nabywany produkt żywnościowy kojarzy 
się zwykle z  produktem z  długiego łańcu-
cha, od konsumenta do producenta, tymcza-
sem w przypadku koncepcji sprzedaży żyw-
ności lokalnej pochodzącej z przetwórstwa 

„rodzinnego” ten łańcuch się skraca. Mówi się 
nawet o  diecie opartej na żywności kupo-
wanej w odległości nie większej niż 100 mil 

– w  warunkach amerykańskich, 
w warunkach polskich to maksy-
malnie 50 km, a w innych krajach 
100 km. Najlepiej, gdyby było jesz-
cze bliżej. Upraszczając, zgodnie 
z  naszą systemową zasadą tzw. 
100% jakości znajduje się tylko 
u producenta, natomiast wszyst-
kie czynności, które odsuwają 
produkt od producenta, wiążą się 
zazwyczaj z  pewnym ubytkiem 
jakości, i chodzi o to, żeby ten uby-
tek był jak najmniejszy. 
Jak Pan widzi przyszłość żywno-
ści lokalnej?

Podstawową kwestią pozo-
staje potrzeba doskonalenia prawa żywno-
ściowego, a dla konsumenta fundamentalne 
znaczenie ma sprawa wyboru. W  uwarun-
kowaniach polskiego rynku ciągle bardzo 
mocno podkreśla się znaczenie ceny. A gdy 
mówimy o żywności certyfikowanej, cena ta 
jest wyższa, bo zawiera między innymi koszty 
tej certyfikacji. Ciekawym wątkiem, w pew-
nym sensie nowym, jest uświadomienie kon-
sumentom, że wkrótce będzie można znaleźć 
na rynku żywność jeszcze lepiej pasującą do 
indywidualnych potrzeb. To jest przyszłość 
dla żywności spersonalizowanej, którą trzeba 
widzieć przez pryzmat ogólnych potrzeb 
żywieniowych, czyli mówić o zawartości np. 
białka, tłuszczów czy energii, na które zapo-
trzebowanie zmienia się  z wiekiem. W mojej 
opinii z  cała pewnością ważne i  możliwe 
będzie wkrótce dopasowanie żywności do 
stylu życia, którym tak bardzo się wszyscy róż-
nimy. Czego innego potrzebują młode osoby 

intensywnie uprawiające sport, np. wyczy-
nowy, a inne są potrzeby osób, które prowa-
dzą spokojny tryb życia....
Dziwi mnie to, dlatego że ludzie chętnie 
jedzą to, co jedli w dzieciństwie. 

To prawda, ale dla starszych konsumen-
tów takie właściwości produktu jak konsy-
stencja, twardość, miękkość stają się coraz 
ważniejsze. Wzrasta potrzeba produkowa-
nia żywności dla ludzi cierpiących na dysfa-
gię, czyli mających trudności czy zaburzenia 
w przełykaniu. 
Z czego będzie produkowana ta żywność?

No to teraz trochę futurologii: po pierw-
sze pomysł, nazywany „mięsem na szkle”, „mię-
sem in vitro”, czyli tkanki zwierzęce pocho-
dzące z biotechnologicznej hodowli. Będzie 
hodowane tak, jak hoduje się mikroorgani-
zmy. I  bez koniecznego w  tradycyjnej pro-
dukcji uboju zwierząt. Kontynuując ten wątek, 
warto dodać, że od około dwóch lat można 
kupić na rynku europejskim tzw. mykoprote-
iny, czyli białka grzybowe, sprzedawane wła-
śnie w sektorze żywności alternatywnej do 
tradycyjnego mięsa. Bardzo ciekawe rozwią-
zanie w światowym programie zaspakajania 
rosnącego zapotrzebowania na wysokowar-
tościowe białko. 
To „mięso” jest już sprawdzone?

Nasza wiedza o tzw. nowej żywności bar-
dzo szybko rośnie i prowadzi do coraz szyb-
szej komercjalizacji. Kolejny pomysł z  tej 
działki to przykładowo koncepcja tzw. druko-
wania żywności. Także społeczeństwo polskie 

zna i jest już oswojone z technologią, w której 
pewne materiały się drukuje, w sensie trójwy-
miarowym, zwanym 3D. Proszę przyjąć infor-
mację, że również środowisko producentów 
żywności sięgnęło po takie urządzenia. To 
uzupełnienie urządzeń w kuchni, z którymi 
dzisiaj codziennie mamy do czynienia i akcep-
tujemy je, jak np. kuchenka mikrofalowa.
Ale wiemy, że korzystanie z  niej jest nie-
zdrowe.

Tu decyduje chyba kwestia wygody. 
Uogólniając, na wszystko potrzeba jednak 
naukowych dowodów. Na niektóre wyniki 
badań nad żywnością trzeba zazwyczaj 
bardzo długo czekać. Ludzie poszukujący 
tego, co jest dla nich istotą takiej żywno-
ści, czyli skrócenia czasu jej przygotowania, 
będą te produkty z  całą pewnością kupo-
wali. Edukacja pozostaje jednak najważniej-
szym zadaniem. Ważna jest świadomość 
konsumenta. Im więcej wysiłku włożymy 

w  komunikowanie konsumentów o  środo-
wisku, o wartościach odżywczych, o koncep-
cji zrównoważonego rozwoju – od produk-
cji do konsumpcji, tym lepiej. Konsument to 
niestety ciągle wielka niewiadoma, i gdzieś 
kończy się odpowiedzialność producenta, 
a rozpoczyna wiedza lub raczej jej brak zwią-
zany z konsumentem żywności. Jeśli pomi-
niemy edukację społeczeństwa, konsumenci 
żywności znajdą się poza łańcuchem. Uszko-
dzona lodówka z temperaturą rzędu 9 stopni 

wewnątrz zamiast wymaganych 
4. jest groźnym czynnikiem, który 
przyczynia się do niebezpiecznego 
psucia się żywności i zatruć pokar-
mowych, i  nie ma na to wpływu 
nawet najlepszy producent.
Ja uważam wręcz odwrotnie, że 
najbardziej nieprzewidywalny 
jest producent, a  konsument 
i tak wie, co chce zjeść.

Tak, ale dlatego musimy wresz-
cie powiedzieć i  pamiętać o  war-
tościach wyższych niż techniczne, 
a  mianowicie o  sprawach etyki 
w  biznesie, zwłaszcza w  biznesie 

agrospożywczym. To też jest zresztą bardzo 
ważny element koncepcji zrównoważonego 
rozwoju. 
A  więc wracamy do początku rozmowy, 
przeszłości i  przyszłości koncepcji zrów-
noważonego rozwoju. Jak wypada 
tutaj Polska?

Polska aktywność była i jest w tych dzia-
łaniach bardzo wysoka. Jeśli prześledzimy 
aktywności w  tym zakresie w  zmieniają-
cych się dokumentach prawnych, wszyst-
kiemu towarzyszyła zawsze duża odpowie-
dzialność. Warto też pamiętać, że Polska jest 
jednym z nielicznych krajów, który również 
w konstytucji w artykule 5 ma wpisaną dekla-
rację zapewniania ochrony środowiska, kie-
rując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 
To ważne zobowiązanie dla nas wszystkich, 
nie tylko dla producentów i dystrybutorów 
żywności.    

Piotr Konieczny – profesor doktor 
habilitowany nauk rolniczych w zakre-
sie technologii żywności i żywienia, jest 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu. Kierownik Katedry Zarządzania 
Jakością Żywności. Prowadzi działal-
ność naukowo-badawczą, dydaktyczną 
i popularyzatorską w zakresie innowa-
cyjnych metod przetwarzania i dystry-
bucji żywności, ekologii i ochrony śro-
dowiska w  zakładach spożywczych, 
zwłaszcza systemów zarządzania śro-
dowiskowego. Popularyzuje praktyki 
zrównoważonego rozwoju w sektorze 
rolno-spożywczym. Jest autorem lub 
współautorem kilkudziesięciu oryginal-
nych i przeglądowych publikacji, w tym 
opracowań monograficznych i  skryp-
tów dotyczących szeroko rozumianej 
problematyki jakości i bezpieczeństwa 
żywności.   
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Kim Pan jest, Panie 
Michale K.?
Na skutek zbiegu okoliczno-
ści urodziłem się w Poznaniu, 
ale z dziada pradziada jestem 
szamotulaninem. Ukończyłem 
historię na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w  Pozna-
niu, później podyplomowo, na 
UJ w Krakowie, muzealnictwo. 
To, że pracuję w swoim zawo-
dzie, w Muzeum – Zamek Gór-
ków, uważam za szczęśliwy 
zbieg okoliczności, tym bar-
dziej że wcześniej wykonywa-
łem różne zawody. Mam świa-
domość tego, że biorę udział 
w tworzeniu pewnego wycinka 
kulturalnej panoramy Wiel-
kopolski, a przede wszystkim 
Szamotuł. 
Co Pan robi poza dyrektoro-
waniem?
Pasjonują mnie podróże, które 
odbywałem przez całe życie. 
Ich atrakcyjność nie wynika 
z przebytej odległości, wystar-
czy wyjechać dziesięć, dwa-
dzieścia kilometrów za mia-
sto i  odkrywać niezwykłe 
rzeczy. Choćby wczoraj, nie-
opodal Szamotuł oglądałem 
unikatowy XVIII-wieczny piec 
chlebowy. Było to przy okazji 
lokalizowania pochówku nie-
mieckich żołnierzy rozstrze-
lanych w  1945  roku podczas 
powrotu z  Cytadeli przez sta-

cjonujących pod Szamotułami Rosjan. Jako 
muzeum zajmujemy się dokumentowa-
niem przeszłości, jakakolwiek by ona była. 
Zbieramy wspomnienia ludzi, podobnie 
moje podróże najczęściej inspirowane są 
właśnie historią Polski. Ten model podróżo-
wania ma swój początek w pielgrzymkach, 
tj. w pierwszych średniowiecznych podró-
żach. Staram się podchodzić do mojej 
pasji w ten sposób, żeby zawsze na końcu 

wędrówki czekał na mnie cel związany 
z historią, najczęściej są to cmentarze. 
Najważniejszymi wyprawami były 
wyjazdy do Rumunii, w której się zako-
chałem i w ciągu kilkunastu lat wraca-
łem do niej blisko 40 razy, co traktuję 
jako jedną gigantyczną podróż. Kraj, jak 
rzadko który w  Europie, jest nam bli-
ski ze względu na wspólne wątki histo-
ryczne, o których staram się przypomi-
nać i  pisać. Bitwa pod Cecorą, śmierć 
Żółkiewskiego, epopeja polskich żoł-
nierzy w  1939  roku, miejsce interno-
wania prezydenta Mościckiego, wszyst-

kie te fakty znamy. Rumuni mówią, że nic 
tak nie boli, jak odrzucona miłość. Podzi-
wiają Polaków i cenią, podczas gdy my ich 
niekoniecznie. Mamy dziwny stosunek do 
tego narodu. Niesłusznie. Mało kto wie, 
że pierwsza, w zasadzie mołdawska Kro-
nika Rumuńska została napisana po polsku 
w XVII wieku przez Mirona Costina, ponie-

waż autor kształcił się w Polsce. Na prze-
strzeni wieków ziemie rumuńskie, z racji 
położenia poddane wpływom tureckim, 
często były związane z racją stanu polską 
bądź turecką. Te podróże bardzo wiele mi 
dały i wiele nauczyły… 
I zaowocowały książką…

Rumunię. Podróże w  poszukiwaniu dia-
bła napisałem do szuflady. Kiedyś poka-
załem tekst w Wydawnictwie Zysk i S-ka, 
i... wydrukowano. Pozycja sprzedawała 
się bardzo dobrze, ukazało się też drugie 
wydanie. I tak się potoczyło…
Inne podróże, inne cele…
W zasadzie najpierw były Tatry, Bieszczady, 
Gorgany, Czarnohora i dopiero Rumunia, 
w międzyczasie oczarowała mnie Huculsz-
czyzna, co wynikało z fascynacji Stanisła-
wem Vincenzem i  jego książką Na wyso-
kiej połoninie. I nawet gdy odważyłem się 
napisać kilka rozdziałów o  Huculszczyź-
nie, zawsze z  tyłu głowy miałem gdzieś 
Vincenza, bo tak naprawdę on stworzył 
dzieło kompletne.
Huculszczyzna. Opowieść kabalistyczna to 
moja ulubiona książka spośród tych kilku 
napisanych przeze mnie, też wydana przez 
Zysk i S-kę w serii Podróże Retro, w której 
wydawane są z reguły teksty autorów nie-

żyjących, napisane na prze-
strzeni XIX i  XX wieku, ale 
książka traktuje o  Huculsz-
czyźnie sprzed stu lat, choć 
ma współczesny i  histo-
ryczny plan.
A Karpaty…

…to bardzo szerokie poję-
cie, bo należą do nich Tatry, 
Bieszczady, Beskidy. Po raz 
pierwszy byłem w Tatrach 
z rodzicami w wieku siedmiu 
lat i od tego czasu tylko tam 
mnie ciągnęło. Aż w końcu, 
już jako dorosły człowiek, 
dotarłem do Rumunii i spa-
dły ma mnie jej niezwykłe 
klimaty. Prawdziwie dzi-
kie Karpaty odnalazłem 
w Rumunii, to najpiękniejszy 
kraj Europy. Tam ciągle kul-
tywuje się ludową tradycję, 
magię, pasterstwo, wyrób 
serów, urzeka nas dzika 
przyroda. Natknięcie się na 
niedźwiedzia albo wilka to 
nic nadzwyczajnego. Rumu-
nia to również Delta Dunaju, 
to Transylwania z mitem Dra-
kuli, i  wreszcie miejsca na 
Bukowinie z  istotnym pol-
skim śladem i z dominacją 
polskiego języka, czyli pol-

skie wioski: Pojana Mikuli, Nowy Sołoniec 
czy Plesza. Można do nich dotrzeć w dwa 
dni jazdy samochodem. Historia Polaków 
na Bukowinie i ich obecność w Rumunii to 
materiał na osobną książkę, ale to już pozo-
stawiam etnografom. Wyprawy są pretek-
stem do pisania na nurtujące mnie akurat 
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Z dyrektorem Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach 
Michałem Kruszoną rozmawia Mariola Zdancewicz
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tematy. One są mi potrzebne jak tlen, żeby 
pewne rzeczy czy postawy lepiej zdefinio-
wać. Nawet czasem siebie. 
Drugi wątek to Uganda.
Odwiedzałem ją czterokrotnie. W  tych 
podróżach z plecakiem od wioski do wio-
ski, z przystankami u miejscowych ludzi, 
pojawia się też wątek z  historii Polski. 
Mało kto wie, że podczas wojny miesz-
kało tam kilka tysięcy Polaków, kiedy się 
mówi „Armia Andersa” zapomina się, że 
z Rosji wychodziły całe rodziny. Podczas 
gdy mężczyźni maszerowali na front, 
pozostałych Polaków Anglicy internowali 
w  Afryce Wschodniej, żeby gdzieś prze-
trwali. Do dzisiaj zauważa się tam ślady 
polskości; w  czasie wojny utwo-
rzono szkoły, organizowano obozy 
harcerskie na Jeziorze Alberta, był 
teatr, biblioteka i  kościół – prze-
trwał jako jedyny murowany budy-
nek, pozostałe zostały dawno zje-
dzone przez termity. Na stojącym 
w buszu kościele znajduje się duże 
polskie godło z  napisem „Polonia 
Semper Fidelis”. Jadąc tam, należy 
uważać, żeby się nie natknąć na dzi-
kie szympansy żyjące w pobliskim 
lesie Budongo. 
Zawsze jestem bardzo wzruszony, 
gdy widzę 50 niezwykle zadba-
nych grobów w kraju, gdzie nie ma 
cmentarzy, a  umarłych chowa się 
gdzie bądź; pamięć o  ludziach ist-
nieje, ale nie upamiętnia się miej-
sca pochówku. O groby dbają miej-
scowi biedni ludzie, pamiętając, że 
leżą w  nich szczątki potomków 
jakichś białych z Europy, którzy bar-
dzo chcieli wrócić do swojego kraju. 
Efektem Pańskich podróży i  ksią-
żek jest Nagroda im. Arkadego 
Fiedlera „Bursztynowy Motyl”. 
Już jako małego chłopca fascynował 
mnie pozaeuropejski świat, ukazy-
wany przez Fiedlera. Czytałem o zwierzę-
tach z  lasu dziewiczego, o  zdobywaniu 
Amazonki i o okrutnym czarodzieju Mada-
gaskarze. Byłem zaszczycony, że nagroda 
jego imienia została przyznana właśnie 
mnie za książkę Czarnomorze. Wzdłuż 
wybrzeża, w poprzek gór. 

Jakie plany wydawnicze?
Prawdopodobnie w maju ukaże się książka 
dotycząca już nie Ugandy, Huculszczyzny 
czy Rumunii. Kiedyś powiedziano mi, że 
powinienem wreszcie zadbać o  najbliż-
szą ojczyznę i  coś o  niej napisać. I  tym 
razem w  tle będzie podróż Wielkopola-
nina, rozpoczęta na froncie I wojny świa-
towej. Bohater znajdzie się w carskiej nie-
mieckiej armii, jak mój pradziadek czy brat 
mojego dziadka, który zginął pod Arras. 
Kanwą będzie epopeja Polaka żyjącego 
po sąsiedzku z Niemcami.
Niektóre rody miały niebanalną historię 
i  to jest jednocześnie historia Polaków 
i Niemców.

Oczywiście, na przykład historia Hoch-
bergów ze Śląska, właścicieli rezydencji 
w Pszczynie, Książu, Iłowie. Jeden z synów 
ostatniego właściciela Pszczyny walczył 
w  Armii Andersa, a  drugi w  brytyjskiej 
armii przeciwko Hitlerowi. Dalej wielkopol-
scy Raczyńscy. Z jednej strony Biblioteka 

Raczyńskich, a z drugiej całkowicie zniem-
czony Zygmunt Raczyński czy Antoni. Na 
pograniczu takie historie się zdarzały.
Tu się cieniem kładzie tak zwana 
piąta kolumna.
Tak, po I wojnie światowej większość Niem-
ców, którzy pozostali w Polsce, przyjmu-
jąc polskie obywatelstwo, nie wsławiła się 
niczym dobrym, a w 1939 roku część z nich 
okazała się informatorami III Rzeszy.
Jak Pana pasje podróżnicze przekładają 
się na tak statyczną pracę w muzeum?
Różne światy. Staram się, żeby te 
dwie oddzielne strefy: podróże i  praca 
w  muzeum, jeśli już, to przenikały się 
nawzajem niezbyt mocno. Tutaj pracuję, 

wzbogacam swoją wiedzę i  intere-
suje mnie to, co robię. Udało mi się 
stworzyć kolekcję malarstwa współ-
czesnego na desce, m.in. dlatego 
że znałem poszczególnych arty-
stów, a z niektórymi do dzisiaj jestem 
zaprzyjaźniony. Powstała mała kolek-
cja, ale bardzo charakterystyczna dla 
współczesnej polskiej sztuki, z obra-
zami takich artystów jak Jerzy Nowo-
sielski, Tadeusz Brzozowski, Janina 
Kraupe, Erna Rosenstein, a  z  młod-
szego pokolenia Marek Chlanda, Piotr 
Lutyński czy Ignacy Czwartos. Obrazy 
tych artystów bywają dość drogie 
i bez kontaktów z osobami z kręgu 
świata sztuki i  kultury ich zdobycie 
byłoby niemożliwe. 
Jak zachęciłby Pan Wielkopolan do 
odwiedzenia muzeum w  Szamotu-
łach i samych Szamotuł? 
Postacią, która powinna działać na 
wyobraźnię, jest Halszka z  Ostroga. 
Kto chciałby usłyszeć prawdziwą 
historię nieszczęśliwej z  powodu 
swojego bogactwa kobiety, histo-
rię na miarę scenariusza filmu płasz-
cza i  szpady, to zapraszamy. Druga 
sprawa to kolekcja ikon, podob-

nej nie spotkamy w  zachodniej Polsce, 
powstała w  latach ‘90  za sprawą ówcze-
snego dyrektora muzeum Marka Szcze-
pańskiego. Wykorzystał to, że zamek zaczy-
nał wówczas funkcjonować jako muzeum, 
i przejął ikony, korzystając z możliwości, 
jakie dawały wtedy urzędy celne. Krótko 
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mówiąc, ikony zostały 
odebrane przemytnikom. 
Ikony złożone z  drewna, 
podkładów, naturalnych farb, 
w  skład których wchodzą 
żółtka jaj, są uwielbiane przez 
pleśń i bakterie, dlatego pan 
Antoni Niedźwiedzki, kon-
serwator z Poznania, corocz-
nie, ubrany w kombinezon 
niczym kosmonauta, doko-
nuje u  nas cudów konser-
watorskich. Aby wzbogacić 
kolekcję, nabywamy jedną, dwie ikony w roku, 
z reguły w Krakowie, w antykwariacie pana 
Sławomira Szczółki, wybitnego antykwariusza, 
znawcy sztuki cerkiewnej. 
Wielkopolska kultura ludowa czerpała 
i czerpie również z Szamotuł. Strój wiel-
kopolski to w dużej mierze strój szamo-
tulski. Przedstawienie Wesele szamotul-
skie, wystawiane przez zespół Szamotuły, 
działający przy Szamotulskim Ośrodku 
Kultury, jest podziwiane nie tylko 
w  Polsce. Można zobaczyć u  nas wnę-
trza odtwarzające klimat XIX-wiecznej 
rezydencji ziemiańskiej z  unikatowym 
wyposażeniem, kolekcje grafik Williama 
Hogartha. Goście są zaskoczeni różno-
rodnością szamotulskich zbiorów, a nie 
wszystko może być elementem ekspozy-
cji ze względu na ograniczoną ilość miej-
sca, niektóre cenne rzeczy pokazujemy 
tylko okazjonalnie. W tym roku będziemy 
obchodzić 60-lecie muzeum. Planujemy 

kameralny, jubileuszowy koncert jesie-
nią, kiedy ukaże się album o  muzeum 
z najciekawszymi artefaktami z naszych 
zbiorów. Wtedy zaprosimy Państwa na 
jego premierę.
Jednym z  ostatnich wydarzeń była 
wystawa zatytułowana Katedra ormiań-
ska we Lwowie i  jej twórcy, na któ-
rej gościem honorowym był ambasa-
dor Armenii.
Gościliśmy tę wystawę, ponieważ współ-
pracujemy z Lwowskim Muzeum Historii 
Religii, które między innymi dba o katedrę 
ormiańską. Nasze instytucje łączy wspo-
mniana postać Halszki z  Ostroga, która 
mieszkała kilkanaście lat w Szamotułach 
i przez jakiś czas w klasztorze Dominika-
nów we Lwowie. Kiedy Międzynarodowe 
Centrum Kultury w Krakowie prezentowało 
wystawę o katedrze, szybko zareagowali-
śmy i poprosiliśmy krakowską instytucję 
o wypożyczenie wystawy. 

Proszę jeszcze słowo o  kolej-
nej interesującej wystawie 

– wystawie prac Starowiey-
skiego. 
Można ją było obejrzeć do 
końca ubiegłego roku, a przyje-
chała do nas z Francji poprzez 
Państwową Galerię Sztuki 
w Sopocie – dysponenta pary-
skiej kolekcji prac genialnego 
rysownika o  nieokiełznanej 
wyobraźni, jakim był Franci-
szek Starowieyski. Fantastyczne 

rysunki, kilka obrazów olejnych, jeden 
z  Teatrów Malowania. Poprzez Paryskie 
przyjaźnie otrzymaliśmy niepowtarzalny 
moment, żeby w takiej dawce ujrzeć dzieła 
artysty w jednym miejscu. To smutne, ale 
Starowieyski nie ma sali muzealnej w Pol-
sce, możemy liczyć tylko na okazjonalne 
wystawy. Francuski właściciel Avila jest 
gotów sprzedać kolekcję, jeżeli znalazłoby 
się miejsce godne tych dzieł, najlepiej 
w Polsce; we Francji Starowieyski jest jed-
nym z kilkunastu tysięcy znakomitych arty-
stów, którzy starali się zaistnieć. W Polsce 
jego nazwisko i to, co robił, przynależy do 
naszej kultury, także tematyka prac wynika-
jąca wprost z baroku i sarmackości, kreska 
nawiązująca do naszego XVIII-wiecznego 
malarstwa. To kolekcja na olbrzymią salę 
muzealną, byłaby atrakcją każdego mia-
sta, nasze pomieszczenia nie sprostałyby 
wymaganiom. Cena jest atrakcyjna…

fot. M. Kruszona

Biblioteka Merkuriusza

Elizabeth Chadwick
Pieśń królowej

Poznajcie królową tysiąclecia! Histo-
ria kobiety, która zmieniła bieg dziejów 
Europy.

Eleonora Akwitańska, królowa Francji 
i Anglii, żyła ponad osiemset lat temu, lecz 
do dziś fascynuje współczesnych. Swoją nie-
złomną wolą doprowadziła do unieważnie-
nia nieudanego małżeństwa, była kobietą 
ambitną, mądrą i wykształconą, potrafiła 
czerpać radość z miłości.  

Elizabeth Chadwick z  życia średnio-
wiecznej królowej, matki Ryszarda Lwie 
Serce, uczyniła pasjonującą i pełną emocji 
opowieść, na wskroś wiarygodną, bo opartą 
na źródłach, które dotrwały do naszych 
czasów. 

To ja! Duży i odważny!
 Nowe historyjki, które dodają dzieciom pewności siebie

Pewność siebie warto ćwiczyć od najmłodszych lat!
Kiedy dzieci zaczynają poznawać otaczający je świat 

i zawierać przyjaźnie, przeżywają wiele ekscytujących, nowych 
i pięknych chwil. Zdarzają im się sytuacje, w których potrze-
bują pociechy, rady lub wsparcia. Wspólne czytanie zawartych 
w tej książce pełnych fantazji opowieści daje pretekst do roz-
mowy o wielkich i małych dziecięcych problemach i buduje 
atmosferę bliskości i bezpieczeństwa.

Na drugi tom świetnie przyjętych przez małych czytelni-
ków i ich rodziców opowiadań z cyklu To ja! składają się trzy części:
• Brawo! Udało ci się, czyli krótkie opowiastki, które dodają dzieciom pewności siebie
• Pogódźmy się!, czyli historyjki, które pomagają dzieciom pogodzić się z przyjaciółmi
• Kolorowych snów!, czyli opowieści, przy których łatwiej dzieciom zasnąć.

Wasilij Aksionow
Pokolenie zimy.  
Saga moskiewska. Tom 1

Inteligencka rodzina Gradowów, niegdyś żyjąca spo-
kojnie i dostatnio w podmoskiewskim Srebrnym Borze, 
walczy o przetrwanie. Lata dwudzieste – w kraju panuje 
terror i kult wodza narodu Józefa Stalina. Minęły w Rosji 
trudne czasy wojennego komunizmu i nastała ożywcza 

epoka NEP-u, ale mimo większej obfitości dóbr na rynku 
i  pozornej swobody życiem każdego sterują zakazy 
i nakazy. Strach przed represjami NKWD za niesubordy-
nację jest wszechobecny.

Niełatwo dokonać wyboru, jak przetrwać, by nie 
stracić godności. Członkowie rodziny wziętego chirurga 
Borysa Gradowa – córka, awangardowa poetka, starszy 
syn, dowódca Armii Czerwonej, młodszy, dogmatyczny 
komunista – oraz ich bliscy i przyjaciele stają przed takim 
dylematem w mrocznych czasach stalinizmu.

Prószyński i S-ka poleca...
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Jazzowe nuty

W  lutym klub Blue Note świętować 
będzie 19 rocznicę działalności. Z tej okazji 
poznańska publiczność będzie mogła spo-
tkać się na dwóch wyjątkowych koncer-
tach. Pierwszy z nich – 10 lutego – to pro-
pozycja dla miłośników świetnego wokalu 
i dobrej instrumentalistyki. Dorota Miśkie-
wicz zaśpiewa w klubie w towarzystwie 
Marka Napiórkowskiego (gitara), Toma-
sza Kałwaka (instrumenty klawiszowe), 
Michała Barańskiego (bas) i  Roberta 
Lutego (perkusja). 

W  czasie drugiego jubileuszowego 
koncertu czołówka polskich jazzmanów 
muzycznie wspominać będzie giganta 
gitary jazzowej, nieodżałowanego Jarka 
Śmietanę. Wirtuozeria, charyzma i  nie-
zwykła wyobraźnia muzyczna zaanga-
żowanych do projektu artystów uczyni 
to spotkanie muzyczne niezapomnia-
nym, porywającym doświadczeniem dla 
publiczności. 18 lutego przed poznańską 
publicznością wystąpią: Wojciech Karolak 
(organy Hammonda), Piotr Baron (sakso-
fon), Marek Napiórkowski (gitara elek-
tryczna), Antoni Dębski (gitara basowa) 
i Adam Czerwiński (perkusja).

W  najbliższym czasie melomanów 
czekają także dwa koncerty w renomowa-
nym cyklu Jazz Top w Blue Note. 11 marca 
Leszek Kułakowski Ensemble promować 
będzie 17. już płytę wybitnego polskiego 
pianisty i  kompozytora. Album zawiera 

piękne, klimatyczne kompozycje, gdzie 
śpiewna wiolonczela przeciwstawia się jaz-
zowym frazom instrumentów dętych. Kuła-
kowski prezentuje na niej pełnię swych 
atutów jako kompozytor, aranżer, lider, pia-
nista i improwizator. Kompozycje mają kli-
mat i szlachetny rys nowoczesnego jazzu, 
w którym nie brak ani emocjonalności, ani 

intelektualnego wyrafinowania, ani związ-
ków z jazzową muzyką. 

Wśród muzyków towarzyszących 
Kułakowskiemu warto wymienić gwiazdę 
europejskiej trąbki – Christopha Tietza. 
To artysta wszechstronny, który czuje 
się swobodnie w jazzie akustycznym, kli-
matach spod znaku pop-fusion, a nawet 
smooth. Wystąpią także Tomasz Grzegor-
ski – saksofon sopranowy i tenorowy, Piotr 
Kułakowski – kontrabas, i Tomasz Sowiń-
ski – perkusja.

Z  kolei w  kwietniu gościem klubu 
będzie amerykańska gwiazda instrumen-
tów klawiszowych – John Medeski. Muzyk, 
znany przede wszystkim jako założyciel 
i lider legendarnej formacji Medeski Mar-
tin & Wood, wystąpi w solowym koncercie 
na Hammonda B3 i fortepian 8 kwietnia.

Jak zwykle Blue Note nie zapomina 
o przedstawicielach młodej sceny jazzo-
wej. 20 lutego swoje umiejętności zapre-
zentuje poznańska formacja Mantej Pro-
ject (Łukasz Mantej – saksofon, Tomasz 
Woźniak – gitara, Eryk Nowak – fortepian, 
Krzysztof Baranowski – kontrabas, Dawid 
Wirmański – perkusja, Piotr Kraśner – per-
kusjonalia), a 22 lutego – polsko-izraelski 
duet BiWald i Shachar Elnatan promować 
będą swój najnowszy album, w  którym 
goszczą roztańczone rytmy Bułgarii, śród-
ziemnomorski temperament i słowiańska 
melancholijność. (Julia Biłat – Lublin/Ber-
lin – wiolonczela, śpiew, Daniel Schwarz-
wald Berlin/Jerozolima – fortepian, Sha-
char Elnatan – Nowy Jork/Berlin – gitara, 
perkusja).

Z  kolei 27  lutego będziemy mogli 
posłuchać pierwszego autorskiego 
zespołu utalentowanego młodego perku-
sisty Michała Miśkiewicza, w programie 
poświęconym Tony’emu Williamowi. (Kata-
rzyna Pietrzko – fortepian, Radek Nowicki 

– saksofon tenorowy, Michał Jaros – kontra-
bas, Michał Miśkiewicz – perkusja).

Zawsze aktualny program wydarzeń w klubie dostępny jest na  

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

Gwiazdy jazzu  
i zdolni debiutanci 

w Blue Note!
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W zajezdni 
tramwajowej

Ubiegły rok szczególnie obfitował 
w  ciekawe wydarzenia. Do takich nale-
żały Międzynarodowe Warsztaty Rail 
Technology 2016. Studentom i  wykła-
dowcom poznańskiej Politechniki przy-
padł zaszczyt przyjęcia gości z  Uniwer-
sytetu Technicznego w  Berlinie oraz 
Uniwersytetu Technicznego z Delft.

Niemieccy i holenderscy studenci na 
przełomie listopada i grudnia dołączyli do 
grupy studentów ze specjalności pojazdy 
szynowe. Staraliśmy się zapewnić im uroz-
maicony program, dlatego w planie poja-
wiło się zwiedzenie Instytutu Pojazdów 
Szynowych TABOR, firmy Solaris Bus & 
Coach, fabryki PESA w Bydgoszczy. Pierw-

szego dnia przed południem przywitałem 
naszych gości, a  wieczorem wpadliśmy 
na siebie ponownie, kiedy wracali z kola-
cji, i byli zaskoczeni, że są tu korty. Zaprosi-
łem ich więc też do obejrzenia największej 
w Poznaniu sali gimnastycznej. A ta zrobiła 
na nich niemałe wrażenie. Jednak szczegól-
nie zachwycił ich nasz politechniczny kam-
pus. W tej chwili współpracują ze sobą trzy 
uczelnie:  Zakład Pojazdów Szynowych 
Politechniki Poznańskiej, Instytut Pojaz-
dów Szynowych Uniwersytetu Technicz-
nego w Berlinie i Katedra Pojazdów Szyno-
wych Uniwersytetu Technicznego z Delft. 

W tym roku Niemcy i Polacy jadą do 
Holandii, potem Holendrzy i Polacy do Nie-
miec, następnie Holendrzy i Niemcy do nas. 

Organizacją zawsze zajmuje się jednostka 
goszcząca. Wymiana studentów owocuje 
nawiązywaniem kontaktów i przyjaźni mię-
dzynarodowych, poznaniem sposobu dzia-
łania uczelni i zdobyciem nowych doświad-
czeń. Nigdy nie wiadomo, gdzie kogo los 
rzuci po studiach, a kontakty się przydają. 
W  wakacje polscy i  niemieccy studenci 
planują dwu-, trzydniowe spotkanie, mają 
w planach wspólny projekt. Nić zaufania, 
która powstała, doprowadziła też do zapro-
szenia nas oraz szwajcarskiej uczelni przez 
berliński instytut do współrealizacji euro-
pejskiego projektu z zakresu pojazdów szy-
nowych. Zaczynamy działać od tego roku. 
I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od stu-

denckiej wycieczki….
Byliście Państwo prekursorem bada-
nia emisji związków toksycznych spa-
lin w  rzeczywistych warunkach eksplo-
atacji...

Od niemal 10 lat Zakład Silników Spa-
linowych prowadzi badania RDE, które 
należą do najnowszych metod.  Będą one 
wprowadzone do procedur homologacyj-
nych, najprawdopodobniej od września 
2017 roku. Obecnie panuje powszechna 
opinia, że badania w rzeczywistych warun-
kach eksploatacji są najbardziej wiarygod-
nym źródłem informacji na temat rzeczywi-
stej emisji spalin z pojazdów. Opracowania 
prezentowane na międzynarodowych 
konferencjach (m.in. organizowanych 

przez SAE) niewątpli-
wie wywarły wpływ na 
kształt opracowywanych 
procedur badawczych. 
Wielokrotnie pracownicy 
Zakładu byli zapraszani 
przez międzynarodowe 
gremia do wygłosze-
nia prezentacji na temat 
prowadzonych badań. 
Zakład Silników Spalino-
wych dysponuje unika-
tową aparaturą badaw-
czą – analizatorami PEMS 

(Portable Emission Measuremment Sys-
tem) do kompleksowej oceny emisji związ-
ków toksycznych spalin w rzeczywistej eks-
ploatacji. Aparatura ta umożliwia pomiar 
tych spalin. Bogate doświadczenie pra-
cowników Zakładu obejmuje badania pro-
wadzone na wszelkich typach pojazdów 
i silników, m.in. na pojazdach drogowych 
LDV i HDV, pojazdach i silnikach o zastoso-
waniach pozadrogowych (budowlanych, 
rolniczych), silnikach kolejowych oraz sil-
nikach lotniczych. 

W  Zakładzie Silników Spalinowych 
realizowane są liczne projekty naukowo-

-badawcze, również przy współpracy part-
nerów przemysłowych, takich jak: Solaris 
Bus & Coach, Volkswagen, Instytut Badań 
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Lindo Cat-
system.  Efektem prowadzonych prac są 
wdrożone do produkcji prototypy auto-
busów (z  napędem hybrydowym i  elek-
trycznym), opracowania metod badań 
pojazdów, nowe rozwiązania konstruk-
cji silników i  układów oczyszczania spa-
lin (reaktory katalityczne i  filtry cząstek 
stałych). 
W  zajezdni tramwajowej Franowo stu-
denci mogli też zobaczyć pierwszy 
niskopodłogowy tramwaj Moderus 
Gamma – dziecko firmy Modertrans…

Modertrans to firma, która tworzy 
tramwaje Moderus Alfa i  Moderus Beta. 
Nowy miejski tramwaj powstał w ramach 
projektu Demonstrator wspólnie z Zakła-
dem Pojazdów Szynowych Politechniki 
Poznańskiej. Zastosowano tu innowa-
cyjne rozwiązania, tj. zawieszenie pneu-
matyczne płynne, sterowanie jak w samo-
locie – przy robieniu obrotu wszystko jest 
widoczne. Nietypowy kształt przypomina 
maskę samochodową. Przy otwieraniu 
ramka szyb w drzwiach pali się na zielono, 
przy zamykaniu – na czerwono. Na razie 
Moderus Gamma czeka na homologacje, 

Z dziekanem Wydziału Maszyn Roboczych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej prof.  dr hab. inż. 
Franciszkiem Tomaszewskim rozmawia Maja Netter 

W zajezdni 
tramwajowej
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W zajezdni 
tramwajowej

a gdy wyjedzie na tory, zajmiemy się bada-
niem parametrów trakcyjnych, hałasu itd. 
Następnie tramwaj będzie brał udział 
w przetargach w wielu miastach.
W  ubiegłym roku współpracowali Pań-
stwo z  uniwersytetem w  Mariborze 
w  Słowenii. Razem zorganizowaliście 
Konferencję Doktorancką POZ-MAR 
2016. Czego dotyczyła, co przyniosła?

Współpracą z uniwersytetem w Mari-
borze zajmuje się prof. Zbigniew Kłos, kie-
rownik studiów doktoranckich. Dwa lub 
trzy lata temu podczas wizyty gości, w tym 
prorektora i dziekana z Mariboru, powstał 
pomysł organizacji konferencji. Pierw-
sza, w której uczestniczył profesor i kilka 
innych osób z Wydziału, odbyła się w Mari-
borze, a kolejna, w 2016 roku, miała miej-
sce w Poznaniu i cieszyła się dużym zain-
teresowaniem. Doktoranci zyskali okazję 
do wymiany doświadczeń. Odczytano aż 
24 doktoraty, które można znaleźć w naj-
nowszym numerze czasopisma wydziału 

– „Journal of Mechanical and Transport 
Engineering”. 

Uniwersytet w Mariborze (UwM) jest 
drugą co do wielkości i prestiżu uczelnią 
wyższą w Słowenii. Jego korzenie sięgają 
roku 1859. Obecnie na jego 17 wydziałach 
studiuje blisko 27 tys. studentów. UwM pla-
suje się w pierwszej pięćsetce najlepszych 
uczelni wyższych na świecie.
Skąd ta współpraca, skąd kontakty?

Zostały nawiązane kilkanaście lat temu 
z  prof. Matjažem Mulejem z  Wydziału 
Ekonomii i Biznesu UwM. Związane były 
z udziałem w konferencjach organizowa-
nych pod przewodnictwem wspomnia-
nego prof. Muleja i wkrótce zostały rozsze-
rzone na Wydział Mechaniczny UwM, który 
jest jednym z największych i najstarszych 

w y d z i a ł ó w.  Po 
pierwszych wizy-
tach prof.  Zbi -
gniewa Kłosa, zwią-
zanych z realizacją 
programu Erasmus, 
zrodził się pomysł 
wspólnego przed-
sięwzięcia. Posta-
nowiono zorgani-
zować konferencję 
dla doktorantów 
z  obu wydziałów. 
Pierwsza odbyła 

się w Poznaniu w 2015 roku, uczestniczyło 
w niej prawie 30 doktorantów. Prezento-
wali oni wyniki swoich badań związanych 
z pracami doktorskimi. Językiem konferen-
cyjnym był język angielski. Komitet orga-
nizacyjny pod kierownictwem mgr inż. 
Marty Galant przygotował także interesu-
jący program pozamerytoryczny, pozwa-
lający gościom ze Słowenii bliżej poznać 
stolicę Wielkopolski i jej okolice i zawiązać 
przyjaźnie. W następnym roku odbyła się 
konferencja w  Mariborze. Szefem komi-
tetu organizacyjnego był mgr Peter Berk. 
W konferencji, podobnie jak poprzednio, 
uczestniczyło kilkunastu studentów z obu 
uczelni. Nie obyło się też bez programu 
towarzyszącego, w tym wizyty w uczelnia-
nej mariborskiej winiarni. Tak jak w przy-
padku pierwszej, jak i  drugiej konferen-
cji, referenci mieli możliwość poddania 
tekstów swoich referatów ocenie recen-
zenckiej i opublikowania ich w periodyku 
Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów 

„Journal of Mechanical and Transport Engi-
neering”, z czego wielu z nich skorzystało. 

Obecnie przygotowujemy się do tego-
rocznej konferencji, która odbędzie się na 
przełomie czerwca i lipca w Poznaniu. 
Proszę opowiedzieć o nowym kierunku 
na WMRiT – lotnictwo i kosmonautyka. 
Jaki był nabór? Czy są już jakieś reakcje, 
głosy studentów? 

Limit miejsc wynosił bodajże 120, 
ale już w  pierwszym roku na studia sta-
cjonarne przyjęliśmy 109 osób. Oprócz 
tego mamy grupę na studiach niestacjo-
narnych – na specjalności silniki lotnicze 
i  płatowce – 23 osoby, utworzoną z  ini-
cjatywy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Krzesinach, gdzie potrzebna jest kadra 

techniczna. Obecni i przyszli pracownicy 
bazy muszą legitymować się odpowied-
nimi dokumentami i kwalifikacjami, a to 
zapewnią studia na naszym Wydziale. Są to 
zajęcia z zakresu silników lotniczych – ich 
budowa, naprawa, eksploatacja, diagno-
styka – i oczywiście płatowców. W pobliżu 
nie działa uczelnia, która kształciłaby takich 
specjalistów. Oczywiście są fachowcy 
z Rzeszowa i z Warszawy, ale jest ich mało. 
Władze z Krzesin najpierw rozważały przy-
jęcie 15-18 osób, ale grupa rozrosła się do 
23 osób, a studia trwają siedem semestrów, 
czyli trzy i pół roku. 

Wczoraj otrzymałem jeszcze jedną 
dobrą wiadomość, którą przekazano mi 
z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Mianowicie na kierunku 
astronautyka będzie grupa studentów ze 
Stanów Zjednoczonych, do których dotarła 
informacja o kierunku lotnictwo i kosmo-
nautyka na naszym Wydziale. W ramach 
Erasmusa wybrali więc cztery moduły 
kształcenia, w tym jeden moduł z zakresu 
lotnictwa. W najbliższym czasie odbędzie 
się spotkanie, żeby omówić szczegóły. 
Nauka potrwa prawdopodobnie jeden do 
dwóch tygodni. Przewidujemy wykłady 
i ćwiczenia. Konkretów jeszcze nie znamy, 
ale kamień został rzucony… Jeśli wszystko 
przebiegnie pomyślnie, mamy nadzieję na 
współpracę, tym bardziej że Wydział pre-
zentuje się atrakcyjnie, jeśli wziąć pod 
uwagę choćby zaplecze laboratoryjne czy 
symulator. 
Również pod koniec roku odbył się bar-
dzo ciekawy wykład otwarty, zatytuło-
wany Toyota Mirai – wodorowy napęd 
przyszłości.

Wykład poprowadzili przedstawiciele 
Toyoty Motor Poland w  ramach Otwar-
tych Seminariów Wydziału Maszyn Robo-
czych i Transportu. Oprócz głównej tema-
tyki spotkania, przedstawionej przez dr. inż. 
Andrzeja Szałka – instruktora technicznego 
Akademii Toyoty i Lexusa, licznie zgroma-
dzeni uczestnicy usłyszeli również infor-
macje o napędach hybrydowych i filozofii 
rozwoju firmy Toyota, przedstawione przez 
Piotra Grudzińskiego i Annę Głogowską. 

Wykład zorganizowany został przez 
prodziekana ds. naukowych i współpracy 
z zagranicą prof. Krzysztofa Wisłockiego. 
Goście dopisali. 15



Zacznę od może nieco banalnego pyta-
nia. Czy tegoroczna Noc Biologów speł-
niła oczekiwania organizatorów? Czy 
był śnieg, mróz, szukanie śladów zwie-
rząt i badanie, czyje to ślady?

dr hab. Joanna Ziomek: Bra-
kowało śniegu, dlatego tropów 
zwierząt nie badano, ale w  tym 
roku zajęcia na zewnątrz budynku 
zorganizowała Sekcja BIOGIS. Były 
poświęcone między innymi umie-
jętności posługiwania się GPS. 
Pozostałe zajęcia odbyły się w  obrębie 
budynku i m.in., jak podczas wszystkich 
dotychczasowych edycji w ramach zajęć 

z CSI – kryminalne zagadki Wydziału Biolo-
gii, uczestnicy poszukiwali śladów, które 
pozostawiają mordercy. 
Z jakim skutkiem?

JZ: Zawsze z dobrym. Uczestnicy uczą 
się metod zbierania śladów, później je 

interpretują, a znalezienie mordercy to już 
praca dla policji.
Ta edycja odbywała się pod hasłem 
Mikro i  makroświat biologa, proszę 
przybliżyć ten projekt.

prof. UAM dr hab. Beata Messyasz: Zało-
żeniem projektu jest biologia postrzegana 
w szerokim ujęciu, zaczynając od mikro-
organizmów, a kończąc na organizmach, 
które potrafimy zobaczyć nieuzbrojonym 
okiem, czyli dużych ssakach typu słoń czy 
żyrafa. Tę zróżnicowaną sferę biologii sta-
raliśmy się przygotować jako atrakcyjną 
ofertę i  pokazać ją na naszym Wydziale. 
W związku z tym zaczęliśmy od elementów 
związanych z mikroświatem hodowanym 
w  szkle, tj. z  organizmami, które można 
oglądać tylko pod mikroskopem, przecho-
dząc do coraz wyższych form życia. Przy-
gotowaliśmy też bogatą ofertę dotyczącą 
samego człowieka, czyli analizowanie róż-
nych zmian na podstawie kośćca czy bada-
nie dotyczące wykorzystania pozakomór-
kowego DNA w celu wykrywania chorób, 
m.in. nowotworów. Poruszono też tema-
tykę leków biologicznych, biopodobnych 
i  generycznych w  szerokim ujęciu tera-
peutycznego zawrotu głowy. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się wykład dotyczący 
medycyny regeneracyjnej i jej możliwości 
z  drukowaniem tkanek, odtwarzaniem 

mięśni czy budowaniem nowych narzą-
dów. Wzięliśmy też pod uwagę problemy 
związane z  wzajemnymi zależnościami 
w świecie zwierząt, np. z konkurencją. Te 
zależności uczestnicy mogli też poznać 

m.in. dzięki przedsta-
wieniu ekosystemu dziu-
pli wypełnionej ptakami 
czy owadami, która sta-
nowiła dużą atrakcję. 

Ciekawe warsztaty 
pt. Mikromanipulatorzy 

przygotowali studenci Sekcji Parazyto-
logii Koła Naukowego Przyrodników, bo 
zaprezentowali wyrafinowane metody 
kontroli umysłu stosowane przez organi-
zmy pasożytnicze. 

BM: Zawsze staramy się dobierać takie 
hasło dla kolejnej edycji Nocy Biologów, aby 
można podciągnąć pod nie i zaprezentować 
jak najwięcej dziedzin biologicznych i badań, 
które prowadzone są na Wydziale Biologii. 
Co należało do takich przedsięwzięć?

JZ: Na przykład poprzez wykorzy-
stanie Wydziałowej Pracowni Mikrosko-
pii Elektronowej i Konfokalnej uczniowie 
mogli zobaczyć dokładnie takie elementy 
struktury budowy zewnętrznej owada 
jak oczy, skrzydła, odnóża oraz szczegóły 
pancerza zewnętrznego, które czasami 
decydują o tym, do jakiego gatunku dany 
owad należy, a to jest widoczne tylko pod 
mikroskopem. 
Które przedsięwzięcie określiłyby Panie 
jako najciekawsze, cieszące się najwięk-
szym powodzeniem? 

JZ: Było z czego wybierać, np. pokaz na 
temat tego, Czego możemy się nauczyć od 

Noc Biologów 
- mnóstwo 
atrakcji  
w małej  
dziupli

Z prof. UAM dr hab. Beatą Messyasz i z dr hab. Joanną 
Ziomek z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu rozmawia Merkuriusz
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świata roślin i zwierząt, był na tyle interesu-
jący, że otrzymał brawa na stojąco. Od lat 
oblegane są wszystkie warsztaty związane 
ze zbieraniem śladów (CSI I, II), z analizą 
DNA, (CSIIII), wykłady dotyczące entomo-
logii sądowej, tajemnic seryjnych morder-
ców. Te zagadnienia intrygują, tak jak zjawi-
sko tafonomii, czyli procesy, jakie zachodzą 
w grobie, o tym, co się dzieje z kośćmi czło-
wieka po śmierci. 

W tym roku interesowano się również 
kwestią inteligencji roślin, bo coraz więcej 
badań pokazuje, że rośliny komunikują się 
między sobą, reagują na zwierzęta, czło-
wieka, na to, co z nimi robimy, jak się do 
nich odnosimy. Duże wrażenie zrobiły zaję-
cia przygotowane przez Sekcję Neurobio-
logii, a osoby, które przysłuchiwały się tym 
zajęciom, chwaliły zdolności studentów do 
nawiązywania kontaktu z dziećmi i piękne 
metodyczne prezentacje. Które z  zajęć 
zostaną wyróżnione, dowiemy się za tydzień, 
ponieważ jak co roku zorganizowaliśmy kon-
kurs i w tej chwili liczymy głosy. Przeważnie 
nagrody zbierają studenci z  Koła Nauko-
wego Przyrodników naszego Wydziału. Ich 
wykłady, warsztaty czy laboratoria cieszyły 
się szczególnym powodzeniem. 

BM: Wysoki poziom merytoryczny 
wiąże się także z tym, że przygotowujący 
konkurują też trochę między sobą poprzez 
wprowadzanie coraz ciekawszych pomy-
słów na prostsze wyjaśnienie złożonego 
mechanizmu danego procesu biologicz-
nego. Studenci bardzo się starają i nawet 
jeżeli prezentowane są zagadnienia o zbli-
żonej tematyce, to 
podobny proces czy 
zjawisko przedsta-
wiają z zupełnie innej 
strony, tak żeby ująć 
je odpowiednio do 
tematu pr zewod-
niego Nocy Biologów. 
Widać w  tym twór-
czość i  kreatywność. 
Co roku jest wielu 
chętnych do przygo-
towania warsztatów 
i  pokazów. Stąd sze-
roki wybór dla młod-
szych i dla starszych 
gości Nocy Biologów.

JZ: Dodam tylko, 
że mieliśmy 85  róż-
nych akt y wności , 
41  wykładów, pięć 
pokazów, 24  rodzaje warsztatów, osiem 
laboratoriów, cztery wystawy, trzy kon-
kursy, cztery wycieczki, i  łącznie przepro-
wadzono148  zajęć. Możemy wymienić 
wśród wielu: DNA od kuchni, Wyczytane 
z kości czy właśnie Życie w dziupli. Bogac-
twu organizmów żyjących w dziupli drzewa 

dziwią się nawet naukowcy, którzy się tym 
zajmują, a cóż dopiero uczestnicy, którym 
do tej pory dziupla kojarzyła się głównie 
z ptakami. Goście poznali również bogaty 
świat owadów i nie przypuszczali, że np. 
wewnątrz żyje aż 110 gatunków chrząsz-
czy, oczywiście w zależności od sezonu. 
Kto głównie bierze udział w  Nocy Bio-
logów?

BM: Młodzież ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych, ale mamy też 
grupę stałych odbiorców, którzy co roku 
znajdują ciekawe wydarzenia, na które nie 
dostali się wcześniej. W tym roku poszerzy-
liśmy program o zajęcia dla najmłodszych 
dzieci i dla osób z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Przychodzą babcie czy dziadkowie 
z wnukami, i dzieci, obok udziału w zwy-
kłych zajęciach w ramach warsztatów czy 
pokazów, realizują się także przy grach 
biologicznych, dydaktycznych, przygoto-
wanych specjalnie dla nich. W tym samym 
czasie rodzice czy dziadkowie ze spoko-
jem mogą zapoznać się z interesującą ich 
tematyką, skierowaną dla osób dorosłych. 
Chętnych nie brakuje?

JZ: 7  minut po otwarciu rezerwacji 
wszystkie zajęcia były już zarezerwowane. 

Jakie jest zainteresowanie, najlepiej widać 
w  momencie, kiedy zostają zwolnione 
miejsca, a  chętnych na nie zgłasza się 
mnóstwo. W przypadku wystawy z żywymi 
gadami, które dużo osób chce koniecznie 
zobaczyć, i wydaje się, że tu mamy najwię-
cej chętnych, wystarczy przyjść na Wydział 

Biologii UAM. Natomiast nie możemy 
porównywać zajęć o ograniczonej liczbie 
miejsc, bo wielu zainteresowanych nie 
mogło przyjechać dlatego, że zabrakło 
stanowisk. Jesteśmy ograniczeni rozmia-
rami budynku, liczbą sal i czasem trwania. 
Na wszystkich prowadzących wymuszamy 
prowadzenie maksymalnej liczby zajęć 
i każde dodane zajęcie to ciągle za mało. 
Próbujemy w  miarę możliwości wszyst-
kich zadowolić, a oni zapewniają, że przy-
jadą za rok. 
Idea, która u Państwa powstała, to dzi-
siaj słynny projekt.

BM: Sześć lat temu, przy pierwszej edy-
cji, zaczynaliśmy Noc Biologów jako grupa 
niewielu instytucji, około 17. czy 18., a w tej 
chwili jest to 29  jednostek naukowych 
z całej Polski, które w tym samym czasie roz-
poczynają tę akcję. Na stronie internetowej 
poszczególne ośrodki są oznaczone naszym 
logo – czarnym kotem, i poprzez jedno klik-
nięcie można spraw-
dzić daną jednostkę 
i  oferowany przez 
nią szczegółowy 
program. Ogólno-
krajowy zasięg Nocy 
Biologów jest już 
utrwalony w  har-
monogramie wyda-
rzeń biologicznych.

JZ: Do grupy 
poznańskich ośrod-
ków organizujących 
Noc Biologów dołą-
czyły w  tym roku 
Instytut Genetyki 
Człowieka i  Ogród 
Zoologiczny. Nato-
miast od początku 
w   o r g a n i z a c j i 
imprezy na naszym 
Wydziale towarzyszą nam studenci i pra-
cownicy Uniwersytetu Artystycznego 
w  Poznaniu, którzy w  tegorocznej edy-
cji pokazywali m.in. łączność biologii ze 
sztuką na warsztatach Co łączy biologa 
i artystę. Myślę, że będziemy kontynuować 
naszą owocną współpracę. Spojrzenie 
okiem artysty na przyrodę jest bezcenne. 

Fot. dr Marc Tobias Winterhagen,  
dr Magda Parnasow-Kujawa z Uniwersy-

tetu Artystycznego w Poznaniu,  
dr Józef Musiał z Wydziału Biologii UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz 
z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. 
Prowadzi badania w dziedzinie hydro-
biologii i  ekologii glonów. Autorka 
ponad 60 prac naukowych i 31 rozdzia-

łów książek. Jest pro-
dziekanem ds. nauki 
i  współpracy między-
narodowej Wydziału 
Biologii UAM oraz kra-
jowym koordynatorem 
Nocy Biologów.
Dr hab. Joanna Zio-
mek z  Zakładu Zoolo-
gii Systematycznej Uni-
wersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Pozna-
niu. Jest teriologiem. 
Autorka 40 prac nauko-
wych, trzech rozdzia-

łów książek oraz dwóch książek. Jest 
wydziałowym koordynatorem Nocy  
Biologów.

od lewej prof. 
dr hab. Beata 
Messyasz, dr hab. 
Joanna Ziomek
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W bieżącym roku gmina Kórnik przewi-
duje realizację 95 zadań inwestycyjnych 
na sumę 35 116 555 zł. Która z inwesty-
cji jest najważniejsza?

Na tę liczbę inwestycji składa się 17 
zadań w  zakresie oświetlenia za kwotę 
910 tys. zł., 29 zadań dotyczących dróg 
i placów za kwotę 6 291 000 zł, dziesięć 
zadań w zakresie budowy chodników za 
kwotę 1 767 000 zł, osiem zadań w zakresie 
turystyki i kultury fizycznej – 4 593 000 zł, 
cztery zadania w zakresie oświaty za kwotę 
7 372 000 zł. 

Wśród zadań oświatowych główną 
pozycją jest budowa kompleksu eduka-
cyjnego w północnej części gminy, czyli 
budowa przedszkola, żłobka i gimnazjum 
za kwotę 14 350 000 zł,  a pozostałe 3 mln 
zostaną przeznaczone na moderniza-
cję Szkoły Podstawowej nr 1. W tym dru-
gim przypadku, zgodnie z wcześniejszymi 
założeniami, chcemy skorzystać ze środ-
ków unijnych. W  zakresie infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej zostanie 

wykonanych dziewięć zadań za kwotę 
1 912 000 zł. Gmina planuje też 18 zadań 
w  zakresie infrastruktury społecznej za 
kwotę 2 270 000 zł, w tym remont budynku 
socjalnego w  Szczodrzykowie – 1 mln 
zł, i  budowę nowej świetlicy w  Prusino-
wie – 450 000 zł. Najważniejszą inwestycją 
będzie wspomniana budowa kompleksu 
oświatowego w  Kamionkach. Rok temu 
oddaliśmy do użytku szkołę podstawową, 
a obecnie budujemy przedszkole, żłobek 
i gimnazjum, w miejscu którego, zgodnie 
z nową Ustawą o systemie oświaty, będzie 
funkcjonować siódma i ósma klasa szkoły 
podstawowej.  

Bardzo ważnym zadaniem dla gminy 
wśród zadań z  zakresu turystyki jest 
budowa trzeciego odcinka promenady. 
To zadanie powinno zostać zrealizowane 
w latach 2017-2018. Z dwóch pierwszych 
odcinków promenady w weekendy korzy-
stają tysiące mieszkańców i turystów. 
Do jednego z  ważniejszych przedsię-
wzięć należy połączenie wodociągowe 
między Gądkami a Szczodrzykowem… 

Tak, ta inwestycja będzie realizo-
wana wspólnie ze spółką Aquanet. Powiat 
poznański ma w planach budowę sześcio-
kilometrowego odcinka drogi z Gądek do 
Szczodrzykowa. Jej realizacja ma przypaść 
na lata 2018-2020. Do tego czasu musimy 
zdążyć ze sporządzeniem projektów, aby 
przy budowie drogi zrealizować jednocze-
śnie kolektor sanitarny i wodociąg. Projek-
tem kanalizacji sanitarnej zajmie się gmina, 
natomiast doprowadzeniem wodociągu 

Aquanet. To inwestycja priorytetowa, 
ponieważ dotyczy wsi położonych w pół-
nocno-wschodniej części gminy, gdzie 
występują braki wody, dlatego doprowa-
dzenie tam wodociągu jest konieczne. 
22 grudnia 2016 roku odbyło się spo-
tkanie reprezentantów gminy z  dyrek-
torem firmy Dachser Jarosławem 
Witkowskim, a  następnie z  przedstawi-
cielkami Panattoni Europe. Czego doty-
czyły...

... współpracy przy budowie ronda 
w Koninku, na drodze powiatowej 2489P. 
To inwestycja ważna i  dla mieszkańców, 
i dla firm, które tam funkcjonują i korzystają 
ze skrzyżowania przed węzłem Koninko na 
drodze krajowej S11. Skrzyżowanie należy 
do niebezpiecznych, dlatego, aby zapobiec 
trudnościom w ruchu, a przede wszystkim 
aby zapobiec sytuacjom zagrażającym 
zdrowiu i życiu ludzi, musieliśmy podjąć 
odpowiednie kroki. Problem zdecydowa-
nie rozwiązałaby budowa ronda.  Dziennie 
drogą przejeżdża kilka tysięcy samocho-
dów z Kamionek, ze Szczytnik i z Borówca. 
Samochody ciężarowe mają trudności 
z  wyjechaniem z  drogi podporządkowa-
nej na drogę główną, powiatową. Trwają 
rozmowy z  firmami Dachser, Panattoni 
Europe i H&M i z Zarządem Dróg Powiato-
wych w Poznaniu. Przedstawiciele firm nie 
wykluczają współfinansowania projektu. 
Gmina po raz kolejny uplasowała się 
bardzo wysoko w Rankingu Zrównowa-
żonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. Kórnik zajął czwarte 
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miejsce, ustępując Dziwnowowi, Polko-
wicom i  Strykowowi. To duży sukces. 
Proszę powiedzieć, jak udaje się Pań-
stwu utrzymywać w czołówce.  

Gmina cały czas dynamicznie się roz-
wija, na co z  pewnością wpływa m.in. 
sprzyjające położenie geograficzne. 
Trzeba przyznać, że nie jesteśmy gminą 
biedną i  na wiele inwestycji nas stać. 
W  ocenie rozwoju gmin, opracowanej 
pod przewodnictwem prof. dr. hab. Euge-
niusza Sobczaka z Wydziału Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej, bierze się pod uwagę 15 wskaźni-
ków, m.in. wydatki na ochronę środowi-
ska, oświatę, transport, ale ważny jest 
też przyrost liczby mieszkańców i  pod-
miotów gospodarczych. W gminie Kórnik 
przybywa co roku 600-700 nowych miesz-
kańców. Obecnie liczy ona prawie 25 tys. 
osób. Jednym ze wskaźników rankingu 
jest też liczba absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych na 1000 mieszkańców. Od 
kilku lat gmina znajduje się w pierwszej 
piątce gmin w kategorii miejsko-wiejskiej. 

Bardzo nas cieszy tak prestiżowe wyróż-
nienie, którego patronem jest przecież 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej i Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”. 
To nie jest jedyne wyróżnienie. Czy Pan 
pamięta, że zajęli Państwo piąte miej-
sce w  Rankingu Samorządów Najdyna-
miczniej Rozwijających Przedsiębior-
czość w latach 2013-2015?

Pamiętam, oczywiście. Zajęliśmy piąte 
miejsce w  kategorii gmin miejsko-wiej-
skich. Cieszy nas to, tym bardziej że ranking 

został zorganizowany po raz pierwszy. Sta-
wiamy na przedsiębiorczość, przybywa 
nam firm. Aktualnie w gminie Kórnik jest aż 
3 900 podmiotów gospodarczych, ale tutaj 
o sukcesie decyduje często dynamika roz-
woju firm. Myślę, że firmy znajdują u nas 
dobry klimat do rozwoju.
Na stronie gminy uruchomiono Plat-
formę Zakupową. Czego ona dotyczy?

Na platformie Open Nexus realizowane 
są zakupy towarów, usług i prac budowla-
nych poniżej progu 30 tys. euro, czyli poni-
żej ustawowych, o których mówi art.4, pkt.8 
ustawy Prawo zamó-
wień publicznych. 
Idea polega na tym, 
że każde zakupy, 
które wykonujemy 
za ponad 25 tys. zł, 
ukazują się na plat-
formie, co na pewno 
posłuży zwiększeniu 
efektywności wyda-
wanych środków 
finansowych. Przy 

realizacji zamierzeń możemy wystąpić 
z  zapytaniem ofertowym do kilku wyko-
nawców, po czym oczekujemy na oferty 
finansowe tych firm. Akcja jest upublicz-
niona, ponieważ kwoty zaproponowane 
przez firmy są widoczne dla internautów 
i dla innych przedsiębiorstw, czyli działania 
przybierają formę elektronicznych aukcji. 
Na platformie ukazują się wszystkie zamó-
wienia, zakupy i nigdy nie wiemy, jaka firma 
wystąpi z ofertą. Takie rozwiązanie zastoso-
wano już w kilku innych gminach.
To ciekawa inicjatywa. Jeżeli mowa 
o sukcesie, to może teraz nieco mniej-
szy sukces, ale jednak. Mam na myśli 

międzynarodową Europejską Nagrodę 
Młodzieżową dla uczniów z gminy Kór-
nik.

To konkurs ogłaszany przez naszą 
partnerską gminę Königstein  w  Niem-
czech, kierowany do szkół niemieckich 
i  zagranicznych, z  którymi organizato-
rzy utrzymują kontakty. Wśród tych gmin, 
poza naszą gminą, są gminy francuskie. 
Co dwa lata dzieci i młodzież, od 6 do 21 
roku życia, otrzymują inny temat. W tym 
roku brzmiał on Wspólnie w Europie – róż-
norodność kultur.  Pewną innowacją jest 

możl iwość wykona-
nia prac w  dowolny 
sposób, bo uczestnicy 
mogą stosować tech-
nikę plastyczną, foto-
graficzną, pisemną, ale 
pod uwagę brane są 
też prace muzyczne 
oraz nagrania filmowe. 
Warto brać udział, aby 
rozwijać swoje zdolno-
ści, a także ze względu 
na nagrody finansowe, 
k t ó r y c h  w y s o k o ś ć 
wynosi od 50 do 200 
euro.  
Ostatnio odbył się 
piękny Koncert Nowo-
roczny. Soliści, balet, 
chór i Orkiestra Teatru 
Muzycznego popi-
sali się swoimi naj-

lepszymi numerami. A  już niedługo 
kolejne wieczory poetyckie...

Organizacja Salonów Poezji Anny 
Dymnej to domena Fundacji Zakładów 
Kórnickich. Podczas grudniowego spo-
tkania wiersze Haliny Poświatowskiej czy-
tała znana aktorka Anna Karczmarczyk. 
Miłośnicy poezji spotkali się też w stycz-
niu, wówczas fragmenty najsłynniejszego 
dzieła Mickiewicza czytał Jerzy Trela, a pod-
czas kolejnego, lutowego wieczoru bohate-
rem głównym będzie Piotr Fronczewski. Te 
spotkania cieszą się dużym zainteresowa-
niem naszych mieszkańców. 
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Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Genetycznego przyznał nagrodę dla 
Twojego zespołu za cykl publikacji na 
temat „Genetycznego podłoża niepłod-
ności męskiej – kompleksowe badania 
materiału genetycznego plemników 
i komórek gametogenicznych u nosicieli 
aberracji chromosomowych”. Jak byś to 
przełożył na bardziej przystępny język?

To bardzo miłe, że zarząd dostrzegł 
naszą działalność. Otrzymaliśmy najbar-
dziej prestiżową nagrodę Polskiego Kon-
gresu Genetyki, która przyznawana jest raz 
na trzy lata za dorobek zespołów nauko-
wych. Tytuł rzeczywiście dosyć herme-
tyczny ze względu na specyficzne słownic-
two specjalistyczne, ale generalnie chodzi 
o to, że niepłodność męska ma swoje pod-
łoże molekularne, w tym w znakomitym 
procencie genetyczne. Zdawaliśmy sobie 
z tego sprawę od dłuższego czasu, tylko 
nie potrafiliśmy dobrać się do genów 
warunkujących. 
CZYM jest podłoże molekularne nie-
płodności męskiej?

Plemnik, jako gameta końcowa zmie-
rzająca w kierunku komórki jajowej, nie jest 

tworem, który organizm ma bezpośrednio 
w jakimś zapasie biologicznym, tak jak np. 
u  kobiety, która rodzi się ze wszystkimi 
komórkami rozrodczymi, a te stopniowo 
się uwalniają. U mężczyzny proces wytwa-
rzania plemników powinien trwać przez 
całe życie, ponieważ nie ma przeciwwska-
zań genetycznych ani molekularnych, które 
by go kasowały. Natomiast w trakcie życia, 
kumulujemy w  aparacie genetycznym 
rozmaite błędy, które objawiają się choro-
bami. Wynikiem kumulacji jest też starze-
nie, w dalszej konsekwencji również białek 
oraz wszystkich dziedziczonych substancji, 
i identycznie obciążony jest proces wytwa-
rzania gamet. Epidemia niepłodności, która 
nawiedziła nas w XX i XXI wieku, nie doty-
czy ludzi starszych, tylko młodych, stąd 
wniosek, że musiała nastąpić kumulacja 
błędów i niekorzystna interakcja z czynni-
kami zewnętrznymi, że aparat genetyczny 
zaczął się w  tym gubić. Komórek macie-
rzystych – pierwotnych, nazwanych sper-
matogoniami i lokalizowanych w jądrach, 
jako narzędziu – jest zaledwie kilkadzie-
siąt tysięcy. Ale z nich powstają miliony, 
a w końcu nawet tryliony plemników, jeśli 

zsumować wszystkie ejakulacje w  życiu 
dorosłym. Po drodze od spermatogonii 
może wystąpić od kilkudziesięciu tysięcy 
do tryliona błędów, w tym wiele związa-
nych z nieprecyzyjnym przepisywaniem 
materiału genetycznego. Głównie są to 
podziały odbudowujące pulę komórek, 
a jednocześnie różnicujące i umożliwiające 
przechodzenie w plemniki – stąd sperma-
togonię nazywamy komórkami macierzy-
stymi. Nasze badania wykazały, że błędy te, 
np. u mężczyzn, mają charakter transloka-
cji, czyli przegrupowania całego garnituru 
genomowego. Jeżeli odbywa się to w spo-
sób zrównoważony, mamy do czynienia 
z fenomenem translokowania w obrębie 
tego samego chromosomu. Proces ten 
tworzy nową jakość, co jest niepożądane.
Tłumaczysz aberrację chromosomów 
i dotyczy to mężczyzn niepłodnych… 

Tak. Aberracja chromosomowa (trans-
lokacja) jest podobnie doniosła dla 
porządku genowego jak wymiana odcin-
ków chromosomowych, poprzez którą 
zmienia się też jakość dziedziczenia w tym 
znaczeniu, że jeśli ona na przykład złamie 
się, pęknie w połowie genu, to będziemy 

Niepłodność 
męska – czynnik 
skracający życie

Z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Kurpiszem,  
kierownikiem Zakładu Biologii Rozrodu 
i Komórek Macierzystych,  
rozmawia Maja Netter
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mieli do czynienia z nową jakością w struk-
turze. W związku z tym gen jest niecałko-
wity. Translokacja, czyli zmiana pozycji 
genów w całości pomiędzy jednym chro-
mosomem a drugim, może powodować 
zupełnie inny typ zachowania, co w dużej 
mierze jest odpowiedzialne za zasób nie-
płodności u  danego osobnika. Nas inte-
resuje nie tylko sposób segregowania 
materiału genetycznego, ale to, co z tego 
wynika. Otóż przegrupowanie genów 
doprowadziło nas do sporządzenia narzę-
dzia biologicznego, przy pomocy którego 
możemy śledzić, jakie te geny mają funk-
cje, i okazało się, że część genów zmieniło 
swoje położenie w genomie. Pojawiły się 
na mapie jako czynniki odpowiedzialne za 
niepłodność męską. Zaczęliśmy je tropić 
poprzez analizę systemową, co dokumen-
tuje wydruk bioinformatyczny. 
Zajmuje pół podłogi.

Tak. Analiza jest o  tyle silnym narzę-
dziem, że można wskazać, którym geno-
mom czego brakuje i czym się to objawia. 
Wytypowaliśmy trochę genów kandydu-
jących, całkowicie nowych, niektóre mają 
swoje odpowiedniki u  myszy, i  te będą 
dalej definiowane w oparciu o tzw. nokaut 
genowy, czyli unieczynnienie wskazanego 
przez nas genu. Poprzez odpowiednią 
technologię inżynierii genetycznej otrzy-
mamy rasę myszy pozbawioną tego genu, 
względnie będzie on w  sposób kierun-
kowy zmutowany. Wtedy zobaczymy, czy 
badane myszy są płodne, czy nie. Stwo-
rzenie takiego gatunku myszy to w  tej 
chwili dla genetyki jedna z największych 
wiarygodnych dokumentacji tzw. ewi-
dencji medycznej. Ponadto w literaturze 
pojawiły się publikacje o kilku wytypowa-
nych przez nas genach, a jedna z nich zna-
lazła się światowym piśmie „New England 
Journal of Medicine”, które ma IF 50 i jest 
jednym z  najbardziej wiarygodnych na 
świecie. Zawarliśmy w  nim obserwację 
nowego genu w  stosunku do jego roli 
we wspomnianym procesie mejozy, czyli 
podziału redukującego ilość genetyczną. 
Proces ten, jako zmierzający do wytwa-
rzania gamet, jest fundamentalny dla 
świata medycznego.

To jeden z motywów, który pozwolił 
gronu oceniającemu prace na przyznanie 
nam tak wysokiego wyróżnienia. 
Rozumiem, że tkanka biorąca udział 
w  opisywanym przez Ciebie procesie 
jest uszkodzona. Czy inżynieria tkan-
kowa pozwala na odtworzenie uszko-
dzonych tkanek każdego organu?

Teoretycznie tak powinno być, nato-
miast najpierw musimy poznać geny to 
warunkujące, dlatego, jak powiedziałem, 
mutacja w tych genach bądź zupełne unie-
czynnienie genu powoduje zaburzenia na 

poziomie tkankowym. W  tym wypadku 
mówimy o  zahamowaniu spermatoge-
nezy.  Jeśli osoba z  zatrzymanym pro-
cesem spermatogenezy, w  którym nie 
wypełnia ona całego kanalika plemniko-
twórczego, uda się do androloga, to pierw-
szą rzeczą, która narzuci się przy badaniu, 
będą mniejsze jądra. Okazuje się, że w nie-
których przypadkach mamy do czynienia 
z odbiciem ekspresji tego genu, a równo-
cześnie z zaburzeniem tkankowym, np. na 
poziomie mózgu. Czyli nie tylko specy-
ficznie spermatogeneza i niepłodność, ale 
to może mieć odbicie w najbardziej nie-
prawdopodobnych miejscach organizmu. 
Trudno to zaobserwować wprost, dlatego 
dopiero w  ostatnich latach ukazały się 
prace dowodzące, że mężczyźni niepłodni 
mają subtelne wady, rozsiane nie tylko na 
terenie jądra, ale również w innych tkan-
kach. Ten szalenie ciekawy dział medycyny 
do tej pory nie dostarczał żadnego przy-
kładu, jednak badania epidemiologiczne 
wykazały, że mężczyźni niepłodni żyją 
krócej, a więc mają określoną ilość zapro-
gramowanych w sobie błędów genetycz-
nych. To niezwykle ważne odkrycie, ponie-
waż do tej pory mówiło się, że taki człowiek 
właściwie jest zdrowy, ale po prostu nie-
płodny. Ponadto okazało się, że nawet jeśli 
mężczyźni ci przy pomocy terapii zacho-
wawczej uzyskali płodność, to w takim czy 
innym aspekcie terapię należy prowadzić 
do końca życia, albowiem niepłodność 
z czegoś wynikała. Dostarczenie dziecka 
nie jest zaleczeniem procesu. 

Jaka jest generalna rada dla lekarzy?
Zalecamy wszystkim andrologom, 

ażeby kontrolowali populację mężczyzn 
niepłodnych przez długi okres czasu, jeśli 
nie do końca życia, i żeby niektóre błędy 
korygowali w sposób stały, a nie machnęli 
ręką, tłumacząc, że po narodzeniu dziecka 
kończy się rola lekarza. A lekarze z klinik 
in vitro powinni kierować ich do lekarzy 
rodzinnych. Te subtelne zmiany kumulują 
się w  czasie, dlatego system zdrowotny 
musi opracować metody przesiewu. Nie-
płodność to choroba wieloaspektowa, 
która uwidacznia się w najbardziej spekta-
kularny sposób. 
Monitorowanie pacjentów to chyba dziś 
już nic dziwnego… 

Teoretycznie tak, ale w Polsce takich 
rzeczy jeszcze się nie robi. To duże pole 
do popisu dla bioinformatyków, którzy za 
pomocą powstałych wydruków wskazują 
wszystkie miejsca zaatakowane w geno-
mie. Nasuwa się pytanie, czy jesteśmy 
w stanie dobrze je odczytać. Jeszcze nie. 
Ale cały czas to doskonalimy. Absolwenci 
bioinformatyki są w tej chwili najbardziej 
wziętymi, poza informatykami, specja-
listami w  swojej dziedzinie, poszukiwa-
nymi przez wszystkie laboratoria świata 
i  prawdopodobnie będą poszukiwani 
przez wszystkie placówki ochrony zdro-
wia świata, ponieważ tam leży tajemnica 
życia i możliwości maksymalnych korek-
cji wykonalnych w stosunku do żywego 
organizmu. 
Przeprowadzacie badania tylko w  śro-
dowisku polskim?

Badania prowadzone są na całym świe-
cie, a my głównie opieramy się o translo-
kacje polskich rodzin niepłodnych bądź 
z niepowodzeniami rozrodu. Też w opar-
ciu o materiał z Ukrainy, z którą już pracu-
jemy 16 lat i w oparciu o ogromny materiał 
z Rosji. Prowadzimy mniejsze współprace 
z krajami europejskimi, w tym z Włochami, 
dlatego że Włosi mają rozbudowane 
rodziny, utrzymują bliskie kontakty z krew-
nymi i  rejestracja tego pokrewieństwa 
odbywa się w sposób dosyć pieczołowity. 
A naukowa rada?

Wykonujemy coraz więcej doświad-
czeń przy pomocy nokautów zwierzęcych 
z  unicestwionym genem podejrzanym 
o niepłodność i badamy zmiany w innych 
tkankach, tak żeby ustalić, czy gen jest 
zablokowany w  tym układzie, czy też 
powoduje zaburzenie w innych punktach 
organizmu. Za wcześnie na odpowiedź, 
w  jaki sposób opanujemy sytuację. Są 
próby tzw. edycji genomu, więc jesteśmy 
w stanie przy pomocy bardzo nowoczes- 
nych źródeł genetycznych już troszkę ten 
genom naprawiać, ale to zaledwie początki 
i daleka droga przed nami. 
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Każda kultura ma swoją odrębną metafizykę, do któ-
rej należy astrologia. Szczególnie ciekawa wydaje się bazu-
jąca na fazach księżyca astrologia chińska, której najbardziej 
fascynującą stroną są prognozy związane z  nadejściem 
nowego roku. Oto, co można powiedzieć o nowym władcy 
świata, którym będzie Ognisty Kogut.

Ognisty Kogut (w charakterystyce yin) zwany jest Ding 
You lub samotnym kogutem. Pod rządami tego zwierzęcia 
będziemy się radować i smucić od soboty 28 stycznia 2017 
roku godz. 19.33 do 15 lutego 2018 roku. Jest to 4716 rok 
kalendarza lunarnego, czyli 34 rok 78 cyklu tej astrologii.

 W astrologii chińskiej na symbol każdego roku składa się 
zwierzę zodiakalne i jeden z żywiołów. Jak już wiemy, w nad-
chodzącym roku panować będzie Kogut w żywiole Ogień yin. 
Ponieważ żywiołem naturalnym Koguta jest Metal, należy 
oczekiwać mnóstwa najróżniejszych kłopotów, gdyż żywioł 
Ogień i żywioł Metal pozostają w niszczycielskich relacjach, 
czego doświadczymy nawet na poziomie fizycznym.

Będzie to bardzo długi rok, gdyż obejmie aż 384 dni. 
Jest to zatem rok przestępny, z podwójnym szóstym miesią-
cem Ognistej Kozy, trwającym od 24 czerwca do 21 sierpnia. 
W jego rozpiętości pojawią się dwa dni lin chun, czyli dni 
początku wiosny zwane też świętami kochanków. Z tego zaś 
wynika, że jest to niezwykle korzystny rok na romanse czy 
związki małżeńskie. 

Po chińsku Kogut nazywa się Yi (Ji), a kojarzy się z nim 
następujące państwa: przede wszystkim Anglię, następnie 
Australię, Zachodnie Indie, Haiti, Ghanę i Paragwaj. Można 
zatem przypuszczać, że wiele ciekawych, a  może raczej 
zaskakujących rzeczy zdarzy się w tych krajach czy w związku 
z nimi. Na przykład w poprzednim roku Koguta ONZ, wyko-
rzystując flotę USA, egzekwowało sankcje nałożone na reżim 
w Haiti. W innych latach Koguta w Anglii świętowano jubile-
usz królowej Wiktorii, ogłoszono księcia Karola księciem Walii 
czy doszło do zawarcia związku małżeńskiego tegoż księcia 
z księżną Dianą Spencer.

Z  Kogutem koja-
rzy się także szla-
chetne kamienie takie 
jak diament, topaz, 
rubin i  karbunkuł. To 
one mogą się okazać 
najlepsze do wyrobu 
wisiorków, ozdób czy 
talizmanów. 

Także wynalazki czy zdobycze cywilizacyjne są kojarzone 
ze znakami zodiaku. Kogutowi przypisuje się skonstruowanie 
pierwszego sztucznego satelity, odkrycie insuliny, powstanie 
ONZ i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, doprowa-
dzenie do pierwszej reakcji nuklearnej i ustanowienie kroniki 
filmowej. 

Inne wartości związane z Kogutem to odwaga, patriotyzm, 
pracowitość i pasja, ale także zarozumiałość, zniecierpliwie-
nie i agresja. Jego hobby to śpiewanie, taniec, golf, wędkowa-
nie i ogrodnictwo, a jego ulubione sporty (szermierka, boks 
i zapasy) oparte są na bezpośredniej walce z przeciwnikiem. 
Mottem Koguta jest przecież zawołanie „Niech wygra najlep-
szy!”, bez względu na to, czy walka rozgrywa się na niwie spor-
towej czy zawodowej. Bądźmy zatem pewni, że tam, gdzie 
chodzi o przywództwo, zwycięstwo, odwagę i choćby trochę 
występów czy popisów publicznych, tam jest pole dla Koguta, 
czyli dla wszystkich nas, pozostających pod panowaniem tego 
zwierzęcia przez cały rok. 

Gdyby chcieć przyrównać rok 2017 do jakiegoś innego 
roku, wtedy należy nawiązać do lat 1957 i 1897, odpowiednio 

Co nam 
niesie rok 
Ognistego 
Koguta

Jacek Kryg

Jacek Kryg
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60 i 120 lat temu. To także były lata Ognistego Koguta, gdyż 
pełen cykl astrologiczny trwa 60 lat. W roku 1957 rozpoczął 
się problem wietnamski, a w 1897 roku Rosja i  inne kraje 
Zachodu rozpoczęły kolonizację Chin, na czele których stała 
zniesławiona cesarzowa wdowa Ci Xi. Jednakże z  drugiej 
strony w 1957 roku na orbicie ziemskiej znalazły się Sputnik 
1 i Sputnik 2 wysłane przez Rosjan i Explorer 1 wysłany przez 
USA, które dały początek Erze Sputników, czy też erze podbo-
jów kosmosu. 

Zwykle w roku Koguta w polityce należy oczekiwać dużej 
aktywności, przede wszystkim w zakresie powrotu na grunt 
prawa, na rzecz pokoju. Pamiętajmy jednak, że Kogut należy 
do znaków, których motorem rozwoju jest tradycja, ponownie 
modne powinny się zatem stać tradycyjne wartości. Rozlicze-
nia starych grzechów i walka z terroryzmem będą nam więc 
towarzyszyły przez cały rok, staniemy się również świadkami 
kwiecistych oracji. 

Pod względem ekonomicznym zanosi się — mimo kłopo-
tów gospodarczych, przekrętów finansowych czy niepewno-
ści zatrudnienia — na rok bardziej stabilny od poprzedniego. 
Kogut niemal zawsze zapewnia pełną miskę, nie powinniśmy 
więc zbytnio narzekać. 

Co się zaś tyczy naszego codziennego życia, odnosząc się 
do opiekuna roku, można powiedzieć, że bardziej niż zwykle 
będziemy zwracali uwagę na naszą kondycję zarówno fizyczną, 
jak i psychiczną. Znów zapanuje moda na zawody mundu-
rowe. Joga, aerobik i inne sporty rekreacyjne, a także sporty 
ekstremalne znowu będą mieć swoje pięć minut. Modne staną 
się też diety podkreślające nasze naturalne, zdrowe życie. 
Należy oczekiwać zwiększonego zainteresowania medycyną 
niekonwencjonalną, ekologią, turystyką, a nawet kulturą bar-
dziej wysublimowaną.

Rok 2017 jest rokiem Ognia (którego brak będzie 
w następnych latach). Z Ogniem zaś kojarzy się: optymizm, 
który wydaje się być ostatnią deską ratunku tego świata, cho-
roby serca, krwi, mózgu, systemu nerwowego, oczu – z jednej 
strony, a wybuchy, kule i karabiny z drugiej. Historia świata 
uczy, że miało miejsce wiele niepokojących wydarzeń związa-
nych z negatywna stroną Ognia yin. Np. atak na wieże Świato-
wego Centrum Handlu 11 września pamiętnego roku przepro-
wadzono w miesiącu i dniu Ognia yin, pierwszy atak atomowy 

na Hiroszimę (6.08.1945) w roku Koguta w dniu Ognia yin, 
Osamę bin Ladena zlikwidowano w dniu Ognia yin, że wspo-
mnę tylko te zdarzenia, które uważamy za niezwykle ważne 
dla naszej historii. Z tym rodzajem Ognia związane są też 
najróżniejszego rodzaju eksplozje. Np. w 1957 roku w USA 
w stanie Virginia, w kopalni węgla, wybuchł gaz, grzebiąc 
37 osób, zaś pożar w domu spokojnej starości w stanie Mis-
souri zabił 72 pensjonariuszy. W maju 1957 roku od ame-
rykańskiego bombowca odczepiła się potężna bomba, we 
wrześniu kłopoty miał reaktor atomowy w Rosji, a w paź-
dzierniku w Anglii. 

Ogień yin to także tzw. gorące powietrze, czyli żywioł 
związany ze wszystkim, co lata. Ponieważ mamy rok kon-
fliktu żywiołowego, może on przynieść katastrofy powietrzne. 
I tak w marcu 1957 roku rozbił się samolot prezydenta Filipin, 
a listopadzie runął statek powietrzny na wyspie White. Ponie-
waż zaś Ogień niszczy Metal Koguta, także inne wypadki 
mogą pojawić się w większej liczbie niż w  innych latach. 
Także tutaj można wrócić do 1957 roku, kiedy to na Jamajce 
doszło do potężnej katastrofy kolejowej, w której zginęło 175 
osób. Z kolei w Turcji w zderzeniu dwóch tramwajów stra-
ciło życie 95 pasażerów, a w Londynie w wypadku kolejo-
wym odnaleziono 92 zwłoki. Niemniej jednak te przykłady 
nie powinny wywołać w nas strachu przed Ogniem – to bar-
dzo pożądany żywioł.  

Co by powiedzieć o roku Ding You, nie wolno jednak 
myśleć, że naszym udziałem staną się jedynie niekorzystne 
wydarzenia. Jak już wspomniałem, należy oczekiwać więk-
szego niż zwykle optymizmu, szczególnie w pierwszej poło-
wie roku. Większej zaradności, a nawet większej powagi, co 
tak bardzo będzie się różniło od poprzedniego roku.

Co się tyczy dnia powszedniego, to i tutaj objawią się ten-
dencje całego roku. Przede wszystkim trzeba będzie plano-
wać, gdyż jest to dla rezolutnego Koguta niezmiernie ważne, 
niemal konieczne dla efektywnego działania. Z pewnością 
nie będzie kłopotu, by uwierzyć, że mimo niesprzyjających 
prognoz wszystko może się zdarzyć, trzeba tylko nieustannie 
i wbrew wszystkiemu dążyć do przodu.

Jak już wspomniałem żywiołami roku 2017 są Ogień 
i Metal, które pozostają w tzw. cyklu niszczącym lub kontro-
lującym. Niestety ma to olbrzymie znaczenie dla ogólnej pro-
gnozy. Siła niszczonego przez Ogień Metalu roku Ding You 
jest tak znaczna, że możemy spodziewać się dużej ilości incy-
dentów związanych z ogniem (pożary lasów, bombardowa-
nia, błyskawice), awarii energetycznych, skażenia powietrza, 
skażenia żywności, pojawienia się pandemii, pożarów słyn-
nych budowli. Do katastrof będziemy mogli także zaliczyć 
kłopoty z wodą. 

Reasumując prognozy na rok Ognistego Koguta, trzeba 
podkreślić, że będzie to rok dynamiczny, z dużą ilością zna-
czących wydarzeń, z możliwościami rozwiązania nawet naj-
bardziej kłopotliwych sytuacji. Będzie to robienie sobie na 
złość. Rok głośny i czasami bardzo spektakularny, z powro-
tem do tradycyjnych wartości i tego, co wypróbowane. Z całą 
pewnością pierwsza połowa roku będzie bardziej przyjazna 
aniżeli druga.

Ponieważ Poznań leży na zachodzie Polski, a rejon ten 
nie ma w roku Koguta wysokich notowań, to, co negatywne 
zostało powiedziane o  tym roku, może (na szczęście nie 
musi) ze wzmożoną siłą objawić się w tym mieście. Fachowo 
mówiąc, rejon ten przez cały rok będzie pozostawał w kon-
flikcie z Tai Sui, czyli planetą Jowisz.
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Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się 
kolejne plany ochrony i plany zadań ochron-
nych. Co to za dokumenty i jak muszą wyglą-
dać?

Sporządzenie planów ochrony lub pla-
nów zadań ochronnych dla rezerwatów przy-
rody i  obszarów Natura 2000 jest naszym 
obowiązkiem ustawowym. Są to dokumenty 
strategiczne, o  randze aktów prawa miejsco-
wego, wyznaczające kierunki i  sposoby sku-
tecznej ochrony walorów przyrodniczych. Ich 
przygotowanie wymaga zaangażowania wielu 
ekspertów, badań w  terenie i  zidentyfikowa-
nia zagrożeń wynikających z  różnych presji. 
To empiryczno-naukowe opracowania, zawie-
rające analizę, w oparciu o którą dokonuje się 
oceny stanu i planuje środki zaradcze, mające 
zapobiec degradacji terenów chronionych 
w wieloletniej, nawet 20-letniej perspektywie. 
Ekspertyzy są kosztowne, dlatego korzystamy 
z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Pozna-
niu. Planowanie działań ochronnych to jednak 
dopiero początek drogi, gdyż sedno sprawy 
tkwi w ich rzetelnej realizacji. Z drugiej strony, 
wpływ na zasoby przyrody ożywionej i nieoży-
wionej badamy też w ramach ocen oddziaływa-
nia planowanych przedsięwzięć na środowisko 
czy planów, programów i strategii. Jest to forma 
prewencji i równoważenia presji na środowisko 
w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
ale to już temat na inną rozmowę.
Ostatnio zostało zawarte porozumienie 
z  osobami prywatnymi w  sprawie powięk-
szenia rezerwatu przyrody „Miranowo”. To, 
zdaje się, nie jest typowy sposób Państwa 
działania?

Bardzo się cieszę, że tak się stało. Rezer-
wat przyrody „Miranowo” powstał w 1972 roku 
na zachodnim brzegu Jeziora Dolskie Wielkie 
w powiecie śremskim. Jest to mozaika środo-
wisk leśnych, zaroślowych, szuwarowych, łąko-
wych, bagiennych i wodnych. Na szczególną 
uwagę zasługuje obecność zagrożonego wygi-
nięciem w naszym kraju, ba, w całej Europie, 
storczyka lipiennika Loesela. Jego populację 
w  tym miejscu odkryto w  2014 roku. Jedno-
cześnie przeprowadzone badania monitorin-
gowe wykazały, że część gruntów wchodzą-
cych w skład rezerwatu bezpowrotnie utraciła 
swoje walory przyrodnicze. Na gruntach przyle-
głych stwierdzono przy tym występowanie cen-
nych siedlisk, które warto byłoby objąć ochroną.  
Z uwagi na to, że nieruchomości te są własno-
ścią prywatną, rozpoczęliśmy negocjacje, któ-
rych celem było powiększenie rezerwatu. Wła-
ściciele, pani Maria i pan Wojciech Mrozowie, 
wyrazili zgodę, by część ich łąk została objęta 

pewnymi ograniczeniami i powierzchnia rezer-
watu mogła wzrosnąć ponad dwukrotnie. Przy 
tej sposobności chciałabym wyrazić wdzięcz-
ność i uznanie dla państwa Mrozów za wykaza-
nie się świadomością ekologiczną na rzecz rato-
wania naszego wspólnego dziedzictwa. 
Pani Dyrektor, proszę coś powiedzieć o tym 
pięknym sokole na Państwa dachu. Co to są 
za cuda?

Pod koniec października na budynku, w któ-
rym mieści się siedziba RDOŚ, nasz pracownik 
pan Maciej Szajda zauważył młodego sokoła 
wędrownego. Prawdopodobnie jest to samiec, 
który zimuje w  Poznaniu i  regularnie odpo-
czywa na naszym dachu. Zdarza się, że pra-
cownicy obserwują polowania sokoła na inne 
ptaki, najczęściej ofiarą padają kawki, choć pow-
szechnie uważa się, że sokoły gustują w gołę-
biach. Raz udało się nawet sfilmować tego 
drapieżnika przy śniadaniu. No cóż, wypada 
skonstatować: takie są prawa natury. Dla nas 
najważniejsze jest jednak to, że spośród trzech 
okolicznych wieżowców, sokół upodobał sobie 
właśnie nasz budynek.
To znaczy, że dobrze się tu czuje i ma odpo-
wiednie warunki. Pytanie, czy zatrzyma się 
na dłużej?

Chcielibyśmy zbudować dla niego spe-
cjalną skrzynię lęgową, ponieważ sokoły same 
nie budują gniazd. Nie ma pewności, że młody 
sokół zostanie z nami na dłużej, ale być może 
jakieś inne ptaki zasiedlą sztuczne gniazdo. 
Sokoły wędrowne gniazdują w Polsce bardzo 
nielicznie, stąd też zdecydowaliśmy się  podjąć 
odpowiednie kroki. Kto wie, być może, dzięki 
naszym staraniom, po wielu latach nieobec-
ności do Poznania na stałe powrócą sokoły 
wędrowne. Jeśli wszystko pójdzie po naszej 
myśli, być może zamontujemy kamerę, dzięki 
której będzie można obserwować życie soko-
lej rodziny.
Udało się również oficjalnie udostępnić tury-
stom i wędkarzom rezerwat przyrody „Wiel-
kopolska Dolina Rurzycy”…

Oznacza to, że ten największy pod wzglę-
dem powierzchni rezerwat w naszym regionie 
otworzy się na turystów. W sezonie wiosenno-

-letnim Rurzycą szczególnie interesują się kaja-
karze, którzy od wielu lat organizują tu spływy. 
Rzeka płynie głęboko wciętą doliną meandru-
jącą wśród Lasów Wałeckich, trzęsawisk i mokra-
deł. Turystów sprowadza w te malownicze oko-
lice nie tylko piękno natury, ale również chęć 

Wrośnięci 
w krajobraz
Z Jolantą Ratajczak, Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, rozmawia Merkuriusz
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odwiedzenia miejsca upamiętniającego 
pobyt św. Jana Pawła II, wówczas jeszcze 
kardynała. Tam, gdzie można udostępniać 
turystom zasoby objęte ochroną, staramy 
się to czynić, a więc nie każdy rezerwat 
pozostaje zamknięty dla społeczeństwa. 
Dlatego zmodyfikowaliśmy wytyczone 
w części przez Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze szlaki wodne, pie-
sze i rowerowe. Ustaliliśmy miejsca, w któ-
rych bezpiecznie można wodować kajaki 
i wychodzić na ląd, a dodatkowo wyzna-
czyliśmy szlaki umożliwiające korzystanie 
z terenu właścicielom obwodu rybackiego 
oraz wędkarzom. Jeśli chodzi o  spływy 
kajakowe, dosyć konfliktowa okazała się 
sprawa miejsca wodowania kajaków. Kom-
promis przyniosło rozwiązanie w postaci 
udostępnienia terenu w  sposób maksy-
malnie wygodny dla kajakarzy i jednocze-
śnie zapewniający konieczną ochronę. 
Czy to jedyne działania skierowane do 
turystów?

Nie, prowadzimy wiele różnego 
rodzaju działań informacyjno-edukacyj-

nych. W tej chwili jesteśmy w trakcie kam-
panii, która ma na celu podniesienie świa-
domości ekologicznej w zakresie wpływu 
turystyki kajakowej na środowisko przy-
rodnicze. W myśl hasła „Nie mąć spokoju 
rzeki” identyfikujemy niewłaściwe zacho-
wania kajakarzy. Żeby nie być nudnym 
mentorem, stworzyliśmy komiksy, które 
udostępnimy w  formie tablic edukacyj-
nych ustawionych na szlakach kajakowych. 
Główny bohater, pan Gbur, nie trzyma się 
żadnych zasad, jest uciążliwy i  dla przy-
rody, i dla ludzi. Komisarz Bóbr oraz aspi-
rantka Wydra przy pomocy innych miesz-
kańców rzeki przystępują do akcji w celu 
przywrócenia porządku na wodnym szlaku. 
Bohaterami drugiego planu są m.in. gągoł, 
zimorodek, głowacz białopłetwy i skójka 
gruboskorupowa. Liczymy na to, że wyko-
rzystanie formy komiksowej pozwoli trafić 
do szerokiego grona odbiorców. Chcemy 
w ten sposób stworzyć zasady rzecznego 
savoir vivre’u, które trafią zarówno do naj-
młodszych, jak i do dorosłych.
W  ostatnim czasie na Państwa stronie 
internetowej pojawiło się sporo informa-
cji o ochronie wydm. Dlaczego tyle uwagi 
poświęcają Państwo temu tematowi?

Na wydmach w  obszarze Natura 
2000 Ostoja Nadwarciańska realizujemy 

działania ochronne w celu powstrzymania 
ich zarastania drzewami i krzewami. Dzięki 
doskonałej współpracy z lokalną społecz-
nością udało nam się odsłonić kilka hek-
tarów wydm, które w  latach 70. zostały 
pochopnie zalesione. Wtedy nikt nie zda-
wał sobie sprawy z  wartości przyrodni-
czej takich ekosystemów oraz z  ich uni-
katowości w regionie. Sukcesja roślinna 
jest jednym z  głównych zagrożeń dla 
siedlisk otwartych, dlatego poświęcamy 
temu zagadnieniu dużo uwagi. Mamy 
jeszcze sporo do zrobienia w tej dziedzi-
nie, ale już dzisiaj można zobaczyć efekty 
naszych działań pod Pietrzykowem w gmi-
nie Pyzdry. Jest to taki nasz mały poligon 
doświadczalny, na którym wdrażamy różne 
metody czynnej ochrony. Zdajemy sobie 
sprawę z  tego, że raczej nie zobaczymy 
już w tym miejscu gniazda kulona, ale być 
może stworzymy tam małą, „wielkopolską 
Pustynię Błędowską”. W  ostatnim czasie 
postawiliśmy na wydmie tablicę eduka-
cyjną, ale to nie wszystko. Aktualnie przy-
gotowujemy się do opracowania projektu 

poświęconego ochronie wydm i muraw. 
Zależy nam bowiem na budowaniu właści-
wych postaw obywatelskich, wzmacnianiu 
odpowiedzialności człowieka za przyrodę 
i środowisko, w którym żyje.
Pojawiła się Państwa nowa publikacja 
pt. Rybołów – ginące piękno…

Zamysłem powstania książki było przy-
bliżenie biologii i  behawioru tego pięk-
nego ptaka. W  przeszłości rybołów był 
rozpowszechniony w  całej Europie, jed-
nak obecnie jest gatunkiem bardzo rzad-
kim, a  jego obecność w  Polsce potwier-
dzono na ok. 30 stanowiskach. Dlatego 
podejmowane są działania ochronne 
w  celu zahamowania spadku liczebno-
ści tych ptaków. W niektórych regionach 
kraju, np. w  Lubuskiem i  Wielkopolsce, 
instaluje się specjalne platformy umożli-
wiające im założenie gniazda. Od kilku lat, 
dzięki staraniom Nadleśnictwa Lipka oraz 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 
para rybołowów, którym internauci nadali 
imiona Szuwarek i Roszponka, z sukcesem 
wyprowadza lęgi w  gnieździe na słupie 
linii przesyłowej wysokiego napięcia. Rybo-
łów – ginące piękno to już czwarta pozycja 
z serii albumów o gatunkach chronionych. 
Poprzednie dotyczyły roli i   znaczenia 
bobrów, wilków i żubrów w ekosystemach, 

były także próbą zmierzenia się ze stereo-
typami na temat gatunków wyrządzają-
cych szkody, za które odpowiada Skarb 
Państwa. Wszystkie te bogato ilustrowane 
wydawnictwa w przystępny sposób popu-
laryzują wiedzę o zwierzętach, które unik-
nęły losu wielu gatunków wytępionych 
przez człowieka. Dzięki zaproszeniu do 
współpracy wybitnych specjalistów udało 
się wydać materiał prezentujący najwyż-
szy poziom merytoryczny. Uchwycone na 
zdjęciach piękno fauny i flory to efekt wie-
loletniej pracy pana Cezarego Korkosza, 
jednego z czołowych fotografów przyrody 
w Polsce. 
W  tym roku z  inicjatywy Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska po raz 
pierwszy odbyły się obchody Dnia Kra-
jobrazu. Co to za inicjatywa?

Mówiąc o krajobrazie, najczęściej przy-
wołujemy myślami naszą małą ojczyznę, 
najbliższą okolicę, w  której rodzimy się 
i  wzrastamy. Jesteśmy więc niejako wro-
śnięci w krajobraz, on nas tworzy, buduje 
wrażliwość estetyczną i poczucie piękna. 

Choćby z  tych względów należy mu się 
szczególne miejsce wśród uznanych war-
tości. Ideą ustanowienia 20 października 
Dniem Krajobrazu jest zwrócenie uwagi na 
nasze otoczenie, jak o nie dbać, jak chro-
nić i  świadomie z  niego korzystać, aby 
było jak najbardziej przyjazne. Nie jest 
to zastrzeżone dla  obszarów cennych 
przyrodniczo, ale dotyczy też „własnego 
podwórka”, miejsca, w którym żyjemy czy 
regionu. Nie możemy bowiem zapominać, 
że sami wpływamy na to, jak będziemy się 
czuć w naszym środowisku i jaki krajobraz 
zostawimy przyszłym pokoleniom. Warto 
przy tym wspomnieć, że w polskim usta-
wodawstwie od dawna funkcjonują prze-
pisy pozwalające chronić walory krajobra-
zowe. Jednak, jak wskazuje doświadczenie, 
skuteczność tej ochrony nie jest satysfak-
cjonująca. W ostatnim czasie wzmocniono 
instrumentarium prawne, które ma pomóc 
samorządom we właściwym urządzaniu 
przestrzeni. Mam na myśli tzw. ustawę kra-
jobrazową, nakładającą obowiązki sporzą-
dzania audytów krajobrazowych, określania 
miejsc cennych i mniej cennych czy wskaza-
nia dominant krajobrazowych. Nowe obo-
wiązki spadają w tej dziedzinie również na 
nas, a zatem mierzymy siły na zamiary.

fot. C. Korkosz, archiwum RDOŚ 25



Zwolennicy i przeciwnicy auto-
matycznego systemu redystry-
bucji uchodźców wewnątrz UE 
od kilku miesięcy nie są w sta-
nie wypracować kompromisu 
w sprawie reformy tzw. wspól-
nego europejskiego systemu 
azylowego. Wiele państw jest 
sceptycznych wobec przeno-
szenia kompetencji w obszarze 
migracji na poziom ponadna-
rodowy. Warto więc pra-
cować nad rozwiązaniem, 
które umożliwi reloka-
cję przy zachowaniu 
przez państwa kon-
troli nad napływem 
uchodźców na ich 
terytorium.

Wspólny europejski system azylowy 
(WESA) ma strukturalne deficyty, które 
uwidocznił kryzys migracyjny w 2015 roku. 
Jeden z  filarów WESA, rozporządzenie 
dublińskie (nr 604/2013), największą odpo-
wiedzialnością za rozpatrywanie wnio-
sków azylowych obarcza państwa, któ-
rych granice stanowią granicę zewnętrzną 
UE. W konfrontacji z masowym napływem 
uchodźców ich systemy azylowe okazują 
się niewydolne. Państwa te nie rejestrują 
odpowiednio imigrantów, a czasem wręcz 
zachęcają niezarejestrowanych przybyszy 
do przemieszczania się w głąb UE, unika-
jąc odpowiedzialności za procedowanie 
wniosków. Prowadzi to do sporów między 
państwami i przywracania kontroli granicz-
nych wewnątrz strefy Schengen.

W  odpowiedzi na nierównomierne 
obciążenie systemów azylowych oraz 
wyzwania bezpieczeństwa związane z nie-
kontrolowanymi migracjami wewnątrz UE 
we wrześniu 2015 roku Rada UE przyjęła 
dwa programy relokacji azylantów z Gre-
cji i Włoch do pozostałych państw człon-
kowskich. Pierwszy z nich obejmował 40 
tys. osób, które miały zostać rozdzielone 
na podstawie dobrowolnych deklara-
cji państw. Drugi program dotyczył 120 
tys. osób. Na jego pierwszym etapie roz-
dzielono 66 tys. osób w oparciu o system 
kwotowy, w  którym liczba przyjmowa-
nych osób zależy od populacji (40% wagi), 
PKB (40% wagi), bezrobocia (10% wagi) 
i liczby wcześniej rozpoznanych wniosków 
azylowych (10% wagi). W odniesieniu do 
drugiego etapu we wrześniu 2016 roku 
przyjęto jedynie decyzję przewidującą 
możliwość wykorzystania 54 tys. miejsc na 
potrzeby realizacji programu przesiedleń 
Syryjczyków z Turcji.

Wdrażanie decyzji relokacyjnych prze-
biega bardzo powoli. Mimo to państwa 
południowej Europy apelują o  wypra-
cowanie trwałych, systemowych 
rozwiązań, w  tym ustanowienia 
mechanizmu podziału uchodźców 

uruchamianego automatycznie 
w sytuacjach kryzysowych. Pań-

stwa Grupy Wyszehradzkiej 
(V4) proponują natomiast 

alternatywne rozwiązania 
solidarnościowe.

Dublin+, czyli propozycja 
Komisji Europejskiej

W 2016 roku KE zaprezentowała kom-
pleksowy projekt reformy WESA. Jej naj-
bardziej kontrowersyjnym elementem 
jest rewizja rozporządzenia dublińskiego. 
Projekt zakłada automatyczną relokację 
azylantów w sytuacjach zwiększonej pre-
sji migracyjnej. O  przeciążeniu systemu 
azylowego mają decydować obiektywne 
dane uwzględniające wielkość państwa 
i jego poziom dobrobytu. Założono, że jeśli 
jeden kraj otrzyma znacznie więcej wnio-
sków w stosunku do punktu odniesienia 
(ponad 150% wartości odniesienia), kolejni 
wnioskodawcy (niezależnie od obywatel-
stwa) będą kierowani do innych państw UE. 
Mechanizm korekcyjnej alokacji działałby 
aż do chwili, gdy liczba wniosków ponow-
nie spadłaby poniżej poziomu odniesienia. 
Czasowe wyłączenie państwa z relokacji 
wymagałoby uiszczenia „podatku solidar-
nościowego” (250 tys. euro) na rzecz pań-
stwa, które przejęłoby odpowiedzialność 
za azylanta. 

Poza nową wersją Dublina w projekcie 
reformy WESA przewidziano m.in. rewizję 
tzw. dyrektywy recepcyjnej (nr 33/2013) 
oraz zastąpienie dyrektyw proceduralnej 
(nr 32/2013) i kwalifikacyjnej (nr 95/2011) 
rozporządzeniami. Zmiany mają zmierzać 
do zapewnienia większej konwergencji sy-
stemów azylowych państw oraz ogranicze-
nia czynników przyciągających migrantów 
do UE. Aby przeciwdziałać wtórnym prze-
pływom wewnątrz UE i tzw. turystyce azy-
lowej, państwa członkowskie mogłyby 
nakazać wnioskodawcom przebywanie 
w określonym miejscu, regularnie monito-
rować ich dostępność, a także wprowadzić 
geograficzne ograniczenia wypłaty świad-

czeń materialnych. W przypadku ucieczki 
relokowana osoba musiałaby dłużej 

oczekiwać na ewentualne uzyska-
nie statusu rezydenta długotermi-
nowego w UE w przyszłości.

Jolanta Szymańska

Perspektywy 
kompromisu 
w sprawie 
reformy 
wspólnego 
europejskiego 
systemu 
azylowego
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„Efektywna solidarność”, 
czyli propozycja V4

Kontrpropozycją do projektu Komisji 
jest koncepcja „elastycznej solidarności”, 
zaprezentowana przez państwa V4. Ogólna 
deklaracja o tym, że unijna odpowiedź na 
kryzys migracyjny powinna uwzględniać 
szczególną sytuację państw członkow-
skich, została rozwinięta przez słowacką 
prezydencję. Zmieniono przy tym szyld 
projektu na „efektywną solidarność”. 

Słowacka koncepcja zakłada trzy sce-
nariusze działania państw UE w  obliczu 
wyzwań migracyjnych, zależnie od stop-
nia natężenia migracji. Nie zmieniłby się 
obowiązujący obecnie system dubliński, 
zostałby jedynie usprawniony. W normal-
nych warunkach dążono by do pełnego 
wywiązywania się państw z  obowiązku 
rejestracji migrantów oraz przeciwdzia-
łania wtórnym przepływom. W  sytuacji 
kryzysu wszystkie państwa musiałyby 
zaangażować się w zbiorową pomoc tym 
państwom członkowskim, które zmagają 
się z największą presją migracyjną. Decy-
dowałyby jednak same, jaką formę ta 
pomoc będzie przybierać – poza reloka-
cjami mogłyby być to wkłady finansowe, 
zwiększone wsparcie dla unijnych agen-
cji, przejmowanie odpowiedzialności za 
operacje powrotów nielegalnych imigran-
tów czy (w przypadku państw sąsiadują-
cych z krajami najbardziej obciążonymi) 
udostępnianie ośrodków dla cudzoziem-
ców na czas rozpatrywania aplikacji azy-
lowych i wspólne przeprowadzanie pro-
cedur. W apogeum kryzysu 
migracyjnego projekt 
dopuszcza przyjęcie 
środków na podsta-
wie art. 78(3) TFUE 
(tego samego, który 
posłużył w 2015 roku 
do przyjęcia dwóch 
programów reloka-
cji). Zastrzega jed-
nak, że sięgnięcie po 
nie wymagałoby 

uprzedniej zgody przywódców wyrażo-
nej podczas spotkania Rady Europejskiej, 
a same środki powinny być oparte na zasa-
dzie dobrowolności. 

W poszukiwaniu kompromisu

Włochy, Grecja, Niemcy, Szwecja i spra-
wująca prezydencję Malta popierają kon-
cepcję automatycznej relokacji uchodź-
ców. Jednak wiele państw zgłasza do niej 
zastrzeżenia bądź – jak V4 – odrzuca stały 
system kwotowy. Znalezienie kompromisu 
pomiędzy sprzecznymi stanowiskami nie 
będzie łatwe. W  kontekście niepewnej 
przyszłości umowy UE–Turcja, nasilającej 
się presji migracyjnej na Europę i ograni-
czonych perspektyw współpracy z  pań-
stwami trzecimi poszukiwanie wewnątrz-
unijnych rozwiązań jest jednak konieczne, 
by sprostać wyzwaniom migracyjnym.

Wypracowywanie kompromisu w spra-
wie WESA należy rozpocząć od przyjęcia 
trzech założeń. Po pierwsze, nowe roz-
wiązania powinny dążyć do zachowania 
równowagi między zasadą pierwszego 
bezpiecznego państwa a zasadą między-
narodowej solidarności w sytuacjach kry-
zysu. Po drugie, inne formy solidarności 
z państwami najbardziej obciążonymi nie 
powinny zwalniać pozostałych państw 
członkowskich z obowiązku przyjmowania 
uchodźców. Relokacji nie da się bowiem 
w  prosty sposób zastąpić inną formą 
pomocy, np. wsparciem finansowym. 
Współczesne uchodźstwo ma charakter 
długotrwały, dlatego nawet przy wsparciu 
finansowym te państwa, do których napły-
wają uchodźcy, nie będą w stanie zapew-
nić przybyszom m.in. dostępu do edukacji. 
Grozi to zjawiskiem „straconego pokolenia” 
i w perspektywie postępującą radykaliza-

cją uchodźców. Po trze-
cie, reforma powinna 

uwzględniać róż-
n i c e  w   r o z -

woju gospo-
d a r c z y m 

pomiędzy państwami UE i płynące z nich 
konsekwencje, m.in. związane z wtórnym 
przepływem uchodźców.

Sceptycyzm państw wobec propozy-
cji Dublin+ skłania do poszukiwania przy 
relokacji rozwiązań podobnych do tych, 
które zaproponowano w  zakresie prze-
siedleń. W sytuacjach zwiększonej presji 
migracyjnej, na podstawie obiektywnych 
danych, Komisja Europejska przygotowy-
wałaby unijny plan relokacyjny określa-
jący liczbę osób, które mają zostać prze-
niesione z krajów najbardziej obciążonych 
do pozostałych państw członkowskich. 
Proponowałaby przy tym klucz dystry-
bucyjny, który stanowiłby punkt odnie-
sienia dla ministrów, negocjujących jego 
ostateczny kształt w Radzie. Klucz mógłby 
być bardziej sprawiedliwy od tego zasto-
sowanego w drugim programie relokacji 
przez zastąpienie w nim wskaźnika PKB 
wskaźnikiem PKB per capita. Mechanizm 
mógłby pozwalać na pewną korektę kwot 
przyjmowanych azylantów w przypadku 
zwiększonego zaangażowania państw 
w  inne działania na rzecz przezwycięża-
nia kryzysu (wówczas odpowiedzialność 
za część osób przejmowałyby państwa 
chętne lub te formalnie pozostające poza 
systemem, np. Irlandia, która dobrowolnie 
przyłączyła się do dwóch programów relo-
kacyjnych z 2015 roku). Takie rozwiązanie 
byłoby bardziej elastyczne i pozwoliło pań-
stwom członkowskim zachować kontrolę 
nad napływem uchodźców na ich teryto-
rium, a przez to zwiększyłoby szansę na 
efektywną relokację. 

W zreformowanych programach relo-
kacyjnych należy utrzymać istniejące 
wymagania dotyczące osób podlegają-
cych przeniesieniu. Warunkiem wstępnym 
byłaby odpowiednia rejestracja. W  pier-
wszym rzędzie procedurze przeniesienia 
podlegać powinny osoby szczególnej tro-
ski (m.in. dzieci i osoby niepełnosprawne). 
Państwa członkowskie powinny też zacho-
wać prawo do odmowy relokacji wniosko-
dawców, co do których istnieją zastrze-
żenia związane z bezpieczeństwem. Przy 
decyzji o  tym, gdzie trafi dana osoba, 
należy uwzględniać jej kwalifikacje języ-
kowe i zawodowe oraz kryteria dotyczące 
więzów rodzinnych. W państwach docelo-
wych relokacji warto usprawnić procedury 
monitorowania obecności uchodźców. 

Z  pewnością nie wyeliminuje to całko-
wicie zjawiska wtórnych przepływów, 
może je jednak ograniczyć, a przez to 
złagodzić związane z tym spory między 

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

Dorota 
Miśkiewicz 
Piano.pl

W życiu każdego muzyka 
są szczególne płyty. Albumy, 
o  których mówi się, że są 
kamieniami milowymi w ich 
dyskografii. Najważniejszym 
albumem w dorobku Doroty 
Miśkiewicz jest wydawnic-
two Piano.pl. Zawiera krążek 
kompaktowy i  DVD z  utwo-
rami zaliczanymi do kanonu 
polskiej piosenki, wyselekcjo-
nowanymi przez piosenkarkę 
i nagranymi z wybitnymi pol-
skimi pianistami i zespołami 
jazzowymi. To zarazem reje-
stracja niezwykłego koncertu, 

jaki odbył się 16 maja ubiegłego roku w Teatrze Muzycznym Roma. 
Płytę kompaktową otwiera Krótka bajka Grzegorza Turnaua. Do jej 

nagrania artystka zaprosiła pianistę Michała Tokaja oraz ATOM String 
Quartet. Warto wsłuchać się zarówno w brzmienie fortepianu, jak i kwar-
tetu. W Nie jest źle Krzysztofa Komedy razem z Dorotą Miśkiewicz sły-
szymy improwizującego Andrzeja Jagodzińskiego i ATOM String Quartet. 
Do wykonania Tak jak w kinie Stanisława Sojki artystka zaprosiła Leszka 
Możdżera i ponownie ATOM String Quartet. I znów warto wsłuchać się 
w improwizację Możdżera. W utworze Jej portret piosenkarce towarzy-
szy niezastąpiony Włodzimierz Nahorny. To płyta, którą po prostu trzeba 
mieć.

Sikorowscy 
Okno na Planty

Andrzej Sikorowski  równolegle ze swym zespołem Pod Budą reali-
zuje projekty z córką Mają. Ich najnowszy album Okno na Planty zwiera 
14 pogodnych, akustycznych  piosenek, opowiadających o  naszej 
codzienności. To utwory z  pointą, morałem, przesłaniem. Liryczne 
w przypadku Kołysanki dla Róży, ironiczne w Tęsknocie za młodością, 
pastiszowe i trochę z przymrużeniem oka w Takiej rybie i w Idolu z brodą. 

To niezwykła opowieść 
o  rodzinie i  rzeczywi-
stości, od której nie 
sposób uciec. A skoro 
jest Idol z  brodą, bo 

„chociaż  nowa moda 
na kamieniu wciąż się 
rodzi,  idola z  brodą 
ludzie zawsze chętnie 
kupią, lecz o taką sławę 
jakoś nam nie chodzi”, 
to pojawia się także 
Tęsknota za młodością, 
gdy „z  łezką się wspo-
mina minione lata, gdy 
pani Zosia królowała za 
bufetem i ciut za mały 
poprawiała ciągle swe-
ter” i, a jakże, Piosenka 
o  mojej gitarze. „Owej 
kobiecie z  drewna 
i metalu, z którą od tylu 
lat są parą. W Krakowie, 

w Rzymie, w Montrealu”. Warto zwrócić też uwagę na Kryzys w niebie, 
który wybucha, bo „przecież gwiazdy już spadania mają dość, a słońce 
nie chce robić po godzinach”.

So
ny

 M
us

ic
 P

ol
an

d
So

ny
 M

us
ic

 P
ol

an
d

W
ar

ne
r M

us
ic

 P
ol

an
d

U
ni

ve
rs

al
 M

us
ic

 P
ol

sk
a

Cugowscy 
Zaklęty krąg

Po rozwiązaniu Budki Suflera Krzysztof Cugowski prowadzi aktywną 
działalność solową, a także występuje z synami, czyli z zespołem Bracia. 
Rezultatem tej współpracy jest album Zaklęty krąg. Zawiera dwanaście 
kompozycji. A  obok 
Wojtka i Piotra Cugow-
skich słyszymy także 
najmłodszego członka 
rodziny Krz ysztofa 
juniora. 

Zaklęty krąg to 
płyta niezwykle różno-
rodna. Znajdziemy na 
niej hardrockowe riffy, 
z  których słyną bra-
cia, ale także bluesowe 
i rhythm and bluesowe 
fascynacje seniora 
Cugowskiego. W utwo-
rach  Mercedes  Blue 
i  Weź moją duszę sły-
szymy sekcję dętą, kie-
rowaną przez Mariusza 
Mielczarka, a we Wszy-
scy na jednego i w Mam 
to dla ciebie – organy 
Hammonda, na których gra  Tomasz Zień.  Wreszcie w finałowej kompo-
zycji  Spragnieni pojawia się też kwartet smyczkowy  The Summer String 
Quartet, a  także gość specjalny, którym jest jeden z najwybitniejszych 
polskich jazzmanów – grający na skrzypcach Michał Urbaniak. 

 

Beata Kozidrak 
B3 

Wierzyć się nie chce, ale Beaty Kozidrak słuchamy już ponad 40 lat. 
Przede wszystkim kojarzy się z zespołem Bajm, ale prowadzi też działal-
ność solową. Jej siłą jest czterooktawowa skala głosu. Najnowsza trzecia 
płyta solowa nosi tytuł B3, ale można go też odczytać jako Be Free,  bo jak 
mówi artystka, wolność jest w życiu najważniejsza. Na krążku znajduje się 
11 nowych utworów, z których sporą popularność zdobyły już  Bingo i Upi-
łam się Tobą, ale warto też posłuchać Blizn i Niebiesko-zielonych. Oprócz  
standardowej wersji albumu artystka przygotowała też specjalną wersją 
deluxe. To dwupłytowe wydawnictwo z 18 utworami, wśród których znaj-
dują się  m.in. Only You, czyli angielska wersja  piosenki Zamek z piasku, 
i akustyczne wersje takich piosenek jak Słońce na dłoni, Nie kochaj mnie 
i Niebiesko-zielone. Po ten album naprawdę warto sięgnąć. 
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W 2005 roku na ekranach kin królo-
wał pełnometrażowy familijny film ani-
mowany  Madagaskar, z  lwem, hipo-
potamem i żyrafą w rolach głównych. 
Produkcja, w reżyserii Toma McGratha 
i Erica Darnella, zdobyła dwie nagrody 
i aż 16 nominacji i przyniosła wielki suk-
ces wytwórni DreamWorks. 

Dwanaście lat po wydarzeniu, 
czyli w tym roku w maju, polską wer-
sję musicalową Madagaskaru będzie 
można obejrzeć w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu. Światowa premiera miała 
miejsce w ubiegłym roku w The Coterie 
Theatre w Kansas City. 

Twórcy spektaklu szczególnie 
zapraszają na przedstawienie naj-
młodszych widzów, którzy będą mogli 
przenieść się do magicznego bajko-
wego świata i śledzić, jak zwierzęta – 
lew Alex, żyrafa Melman, zebra Marty 
i hipopotamica Gloria – zafascynowane 
planami  pingwinów, uciekają z nowo-
jorskiego zoo. Niestety wolność nie 
potrwa długo, a dla uciekinierów karą 
za wykroczenie ma być wywiezienie do 
Afryki. Jednak dziwnym trafem klatki 
ze zwierzętami wypadną z płynącego 
po oceanie statku  za burtę, a  boha-
terowie lądują na egzotycznej wyspie, 
gdzie rządzi Król Julian i  jego zwario-
wana ferajna. 

To premiera zza wielkiej wody. 
W Ameryce to duże show i chcemy takie 
samo stworzyć w Poznaniu. Cieszę się, że 
możemy pokazać coś dla całych rodzin 

– powiedział Przemysław Kieliszewski, 
dyrektor Teatru Muzycznego.

Wyreżyserowania poznańskiej wer-
sji musicalowej podjął się fachowiec od 
spektakli dla dzieci – Jerzy Jan Połoński, 
który ma ich w swoim  dorobku ponad 
20, są to m.in. Doktor Dolittle, Przygody 
Tomka Sawyera, Dzień Dziecka czy  Zwie-
rzęta doktora Dolittle. 

Jest takie powiedzenie, że spekta-
kle dla dzieci robi się tak samo jak dla 
dorosłych, tylko że jeszcze lepiej. Na 
pewno będzie plastycznie, niebanalnie, 

Madagaskar  
w  Teatrze Muzycznym

kolorowo i  cieka-
wie. – Przekony-
wał  reżyser na 
konferencji pra-
sowej  – Teatr 
w   P o z n a n i u 
się zmienia i  ta 
zmiana mi s ię 
podoba. Dlatego 
u c i e s z y ł e m  s i ę, 
kiedy dostałem 
propozycję pracy 
p r z y  „ M a d a g a -
skarze”. Sam mam 
trójkę dzieci i  film 
znam niemalże na pamięć. 

Swoje choreograficzne umiejętno-
ści zaprezentuje Paulina Andrzejew-
ska, a  kostiumami i  scenografią zaj-
mie się Marika Wojciechowska. Teatr 
rozbrzmi muzyką, której autorami są 
George Noriega i Joel Someillan, zdo-
bywcy nagrody Grammy, oraz libret-
tem  autorstwa Kevina Del Aguili. Nie 

zabraknie przełożonych na język pol-
ski  przebojów: I like to move it, Wild 
and free czy Best friends, a to zadanie 
wzięli na siebie Marek Robaczewski 
oraz jego syn Tomasz. 

Zaplanowano k ilkadziesiąt 
odtworzeń spektaklu – m.in. z okazji 
Dnia Dziecka. W tym sezonie będzie 
ich 30 dla 12 tys. widzów. red.

Jekyll&Hyde, fot. T. ŁozowickiEvita, fot. Fotobueno

Jerzy Jan Połoński, fot. M. Chochlew
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Na przystawkę poznański klub 
proponuje występ kultowego ame-
rykańskiego gitarzysty i wokalisty. 
Jean-Paul Bourelly – bo o  nim 
mowa – uznawany jest za jed-
nego z najlepszych artystów podą-
żających śladami największych 
mistrzów gitary: Jimiego Hendriksa 
i Jamesa „Blooda” Ulmera. To gita-
rzysta wyznający zasadę, że trzeba 
grać i  głośno, i  nostalgiczne, ale 
zawsze z poszanowaniem blueso-
wo-rockowej tradycji.

Pierwsze danie zapowiada się 
równie obiecująco, ponieważ na 
scenie zobaczymy czarującą Leni 
Stern, jedną z najbardziej kreatyw-

nych gitarz ystek 
jazzu. Absolwentka 
Berklee School Of 
Music w  Bostonie 
już w czasie studiów 
koncertowała z wła-
snym trio, które 
wigoru nabrało na 
początku lat 80., 
gdy pracę z  muzy-
kami podjął Mike 
Stern (gitarzystka 
jest żoną Mike’a). Już 
wtedy w wirtuozerii 
gry Leni Stern szu-
kano analogii u naj-
wybitniejszych gita-
rzystów jazzowych 

– Pata Metheny’ego 
i Johna McLaughlina.

Czas na danie 
drugie, czyli Johna 
Scofielda. Ten naj-
bardziej kreatywny 
współczesny gita-
rzysta jazzu lan-
suje własną, cha-
r a k t e r y s t y c z n ą 
stylistykę i wirtuoze-

rię. Objawił się jako jazzowy inno-
wator w formacjach Milesa Davisa. 
Jako solista współtworzył suk-
cesy zespołów Billy’ego Cobhama, 
George’a  Duke’a, Gary’ego Bur-
tona, Charlesa Mingusa, Rona 
Cartera, Zbigniewa Seiferta, Joe 
Lovano, Jacka De Johnette’a, Lar-
ry’ego Coryella, Mike’a  Sterna 

i  Pata Metheny’ego. Jest liderem 
ważnych, autorskich formacji dzi-
siejszego jazzu. Zawsze otoczony 
plejadą gwiazd buduje pozycję 
jednego z najwybitniejszych współ-
czesnych artystów jazzowych, któ-
rego krytycy i publiczność nagra-
dzają   od lat najznamienitszymi 
laurami  i nagrodami. 

Trzecie danie kusi nie mniej niż 
poprzednie. Jean-Luc Ponty   jest 
spadkobiercą jazzowych trady-
cji Django Reinhardta i  Stepha-
ne’a Grappelly’ego – rekomenduje 
artystę Dionizy Piątkowski, szef 
Ery Jazzu. – To genialny francu-
ski wirtuoz skrzypiec, który popu-
larność i  uznanie zdobył, koncertu-
jąc nie tylko z własnymi zespołami, 
ale także ze sztandarową formacją 
fusion-jazzu, zespołem The Maha-
vishnu Orchestra i ekscentrycznymi 
grupami Franka Zappy. Wraz ze Ste-
phanem Grappellim oraz  Didierem 
Lockwoodem stanowią nie tylko 
o sile francuskiego jazzu, ale przede 
wszystkim o  wybitnej roli, jaką 
w historii jazzu odgrywają wirtuozi 
znad Sekwany.

Na deser Dionizy Piątkowski pro-
ponuje spotkanie z amerykańską pia-
nistką i wokalistką Patricią Barber. 
Gwiazda cieszy się w Polsce ogromną 
popularnością oraz sporym uznaniem.  
Pojawia się na europejskich estradach 
okazjonalnie, konsekwentnie budując 
swoją artystyczną reputację głównie 
w USA. Od 1994 roku jest rezydentką 
najsłynniejszego chicagowskiego 
klubu Green Mill, a jej poniedziałkowe 
koncerty od ponad dwóch dekad 
ściągają komplet publiczności. Po raz 
pierwszy w Polsce zaprezentowała się 
w poznańskiej auli UAM w 1996 roku, 
wzbudzając ogromny zachwyt swoją 
sztuką i  artystyczną charyzmą. Jej 
koncerty w ramach Ery Jazzu w 2001 
roku określono sensacyjnymi wydarze-
niami artystycznymi i  także w aureoli 
gwiazdy Patricia Barber postrzegana 
jest na wszystkich estradach świata. 
Najczęściej  porównuje się ją do Diany 
Krall, choć jest zdecydowanie mniej 
komercyjna i  niezwykle mocno osa-
dzona w jazzowej tradycji.

Festiwalowa 
wiosna  
Ery Jazzu

Podczas wiosennej poznańskiej edycji Ery Jazzu (5-9 kwietnia) 
czeka nas prawdziwa uczta. Ujrzymy m.in. kwartet wybitnego 
gitarzysty Johna Scofielda, specjalny projekt legendarnego fran-
cuskiego skrzypka Jeana-Luca Ponty’ego, premierowe trio z Chi-
cago  Patricii Barber, specjalny projekt Poznań Jazz Philharmonic 
Orchestra oraz laureata nagrody Ery Jazzu 2017 – kompozytora 
i dyrygenta Piotra Scholza. Na klubowych, a zarazem  jedynych 
koncertach w Polsce pojawią się m.in. nowojorska gitarzystka Leni 
Stern oraz trio Kiss The Sky – amerykańskiego gitarzysty Jeana-
-Paula Bourelly’ego.

JEAN-PAUL BOURELLY  
5 kwietnia 2017, godz. 20.00  
Bilety: 120 / 100 zł

LENI STERN  
6 kwietnia 2017, godz. 20.00  
Bilety: 120 / 100 zł

JOHN SCOFIELD Quartet  
7 kwietnia 2017, godz. 20.00  
Bilety: 160 / 120 zł

JEAN-LUC PONTY 
 8 kwietnia 2017, godz. 19.00 

Bilety: 140 / 120 zł

PATRICIA BARBER Trio  
9 kwietnia 2017, godz. 19.00  
Bilety: 160 / 130 / 100 zł

Bilety na Ticketpro www.ticketpro.pl  oraz 
Bilety24 www.bilety24.pl

Więcej: www.jazz.pl
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