
Ostatni z cyganerii

60 lat traktatów rzymskich

Najważniejsza jest pasja



Michał Bajor
Od Kofty do Korcza vol.1 

W planach Michała Bajora 
było nagranie czterech płyt z tek-
stami Wojciecha Młynarskiego. 
Niestety Młynarski zmarł niedaw-
no i jego kolejnych tłumaczeń już 
nie będzie, a krążek miał zawierać 
właśnie przeboje świata w jego 
tłumaczeniach. Dlatego Michał 
Bajor nagrał antologię „Od Kofty 
do Korcza”. Jej pierwsza cześć wy-
szła teraz, druga ukaże się jesie-
nią. Dla zrozumienia zawartości 
płyty istotny jest także podtytuł 
albumu „Moje wybrane piosenki 
nagrane na nowo (2017)”. Piosen-

ka z muzyką Włodzimierza Korcza jest tylko jedna. To „Nie chcę wię-
cej” z tekstem Dariusza Rogalskiego. Znajdujemy tu również jedną 
piosenkę z tekstem Jonasza Kofty. Jest to „Femme Fatale” z muzyką 
Arama Chaczaturiana. Są tutaj także m.in. aż cztery piosenki z mu-
zyką Piotra Rubika: „Chciałbym” z tekstem Romana Kołakowskie-
go, „Nasza miłość niebezpieczna” z tekstem Andrzeja Ozgi, „Co ma 
przeminąć, to przeminie” z tekstem Zbigniewa Książka i „Taka miłość 
w sam raz” także do tekstu Andrzeja Ozgi. Są także dwie piosenki 
z tekstami mistrza Młynarskiego, „Ja wbity w kąt” i „Naszych matek 
maleńkie mieszkanka”. W sumie otrzymaliśmy zestaw piętnastu inte-
resująco zinterpretowanych i ważnych dla Michała Bajora piosenek.

Bob Dylan
Triplicate

 
Ubiegłoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatu-

ry – Bob Dylan, nagrał 30 klasycznych amerykańskich standar-
dów i interpretuje je na swój 
sposób. Każdy z trzech krąż-
ków zawiera dziesięć pogrupo-
wanych tematycznie utworów 
potwierdzających talent Dy-
lana, zarówno jako wokalisty, 
jak i aranżera, i lidera swoje-
go zespołu. Wyprodukowany 
przez Jacka Frosta materiał to 
pierwszy studyjny projekt ar-
tysty od wydanaj w ubiegłym 
roku płyty „Fallen Angels”. Spe-
cjalnie dla tych nagrań Dylan 
zebrał swoją grupę w holly-
woodzkiej Capitol Studios, gdzie starannie zagrał najciekaw-
sze utwory kompozytorów amerykańskich. Znajdziemy w tym 
zestawie takie hity jak „Once Upon a Time” Charlesa Strouse’a  
i Lee Adamsa, „Stormy Weather” Harolda Arlena i Teda Koehlera 
czy „As Time Goes By” Harolda Hupfielda. Kolejne krążki noszą 
tytuły „Til The Sun Goes Down”, „Devil Dolls” i „Comin’ Home Late”. 
Album promuje piosenka „I Could Have Told You”. 

Pod Budą
40 lat

 
Czas biegnie szybko i okazuje się, że grupy Pod Budą słu-

chamy już 40 lat. Ten zestaw przynosi 40 najbardziej znanych 
piosenek zespołu na dwóch płytach. Znajdziemy tutaj pocho-
dzące z 1991 roku z krążka „Blues o starych sąsiadach”, wyko-
nane na żywo piosenki „Ballada o walizce”, „Bardzo smutna pio-
senka retro” czy „Ballada o ciotce Matyldzie”. Jest pochodząca 

z 1993 roku z albumu 
„Lecz póki co żyjemy” 
piosenka „Naftalinowy 
świat”, jak również „Na 
końcu mapy” z 1995 roku 
z płyty „Tokszoł”. Co wię-
cej, znajdziemy tytuło-
wą piosenkę wydanego  
w 1993 roku albumu „Jak 
kapitalizm, to kapitalizm”, 
a także „Nie przenoście 
nam stolicy do Krako-
wa” – z tej samej płyty. 
Są również pochodzą-

ce z krążka „Żal za” z roku 1998 utwory „Żal za Piotrem S.” i „Żal za 
Agnieszką O.”. Niezwykły to zestaw piosenek, które przetrwały 
próbę czasu i stały się już klasyką polskiej ballady. Warto posłu-
chać i powspominać.

Irena Jarocka, 
której nie 
znacie

 
Irena Jarocka 

była jedną z najbar-
dziej lubianych pol-
skich piosenkarek. 
Niestety przegrała 
walkę z chorobą, 
ale na szczęście po-
zostały po niej pio-
senki. Ten zestaw 
przynosi ich 42. 
Znajdziemy tutaj legendarnych „Gondolierów znad Wisły” Sewe-
ryna Krajewskiego i Krzysztofa Dzikowskiego, czy mniej znaną 
piosenkę „Baw się i ciesz”, napisaną przez poznańskich twórców 
– Roberta Kalickiego i Andrzeja Sobczaka. Są wielkie przeboje, 
takie jak „Motylem jestem” Andrzeja Korzyńskiego i Andrzeja 
Tylczyńskiego, ale również piosenki wykonywane przez Irenę 
Jarocką na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, jak 
„Ballada o żołnierzu”. Nie brakuje też piosenek zarejestrowanych 
z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia w Poznaniu pod batutą 
Zbigniewa Górnego. Są to m.in. „Nie wiadomo, który dzień”.
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Kiedy zaczęła Pani pra-
cę w  Centrum Edukacji 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego?

W  2008 roku. Przez 
dziewięć lat funkcjono-
wania, czyli do 1 września 

2008 roku, ta publiczna jednostka, której 
organem prowadzącym jest miasto Poznań, 
nosiła nazwę Poznańskie Centrum Edukacji 
Ustawicznej i  Praktycznej, ale 1 września 
2014 roku na jej miejsce powołano Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego, 
do którego włączono poprzednią jednostkę 
i składające się na nią szkoły. Ta reforma wią-
zała się ze zmianami w  ustawie o  systemie 
oświaty i  miała przygotować Centrum do 
korzystania z  możliwości ustawodawczych 
i z funduszy unijnych. To karkołomny i czaso-
chłonny zabieg, a sama decyzja strategiczna 
dla dyrektora, ponieważ zmuszała mnie do 
corocznego przystępowania do konkursu! 
Rok 2008 przyniósł mi też pierwsze doświad-
czenia w zarządzaniu szkołą zawodową.
Wcześniej pracowała Pani na stanowisku 
nauczyciela w liceum ogólnokształcącym, 
potem jako dyrektor III Liceum Ogólno-
kształcącego w  Poznaniu, następnie jako 
kurator oświaty, później wspomagała 
Pani reorganizację i  restrukturyzację 
szkoły średniej...

...Liceum i  Gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Sacre Coeur w  Pobiedziskach, której 
jestem absolwentką. 
Kolejny wybór wiązał się z  kształceniem 
zawodowym.

 Tak, ponieważ wówczas nie miało ono 
należnej rangi. Dopiero w latach 2010 – 2011 
zaczęło się doinwestowanie tego istotnego 
dla gospodarki obszaru i pozyskiwanie środ-
ków unijnych. Losy szkoły były różnorodne, 
w 2006 roku ogłoszono jej likwidację. Rynek 
edukacyjny przedkładał oferty innych szkół. 

 Moja wizja placówki zakładała rezy-
gnację z  pewnej grupy zawodów i  dążenie 
do konsolidacji poprzez skupienie się na 
branży, która nawiązywała do historii tych 
połączonych szkół, ale przede wszystkim 
odpowiadała potrzebom gospodarki, dlate-
go postawiliśmy nie tylko na mechatronikę 
i  mechanikę, ale utworzyliśmy nowe zawo-
dy, jak technik mechanik, technik lotniczy, 
technik urządzeń systemów energetyki 
odnawialnej, które odzwierciedlały to za-
potrzebowanie. Podjęte ryzyko łączyło się 
z  niepewnym naborem, bo wchodziliśmy 
w  okres największego niżu demograficz-

nego, który się pogłębiał i  który nadal się 
utrzymuje. Wówczas było 11 szczątkowych 
oddziałów, łącznie ze szkołami policealnymi, 
dzisiaj jest ich 39, z  czego szesnaście liczy 
sama szkoła młodzieżowa! 
Co dało wprowadzenie koncepcji centrum 
branżowego?

 Postawiliśmy na wysoką jakość, którą 
budowaliśmy poprzez aplikowanie o środki 
unijne i sprawne zarządzanie nimi. Należało 
też uregulować sytuację prawną terenów, na 
których znajdują się budynki, abyśmy mogli 
składać wnioski, co było niemożliwe bez ist-
nienia tzw. zarządu trwałego. 
Od 2000 roku z  powodzeniem uczestni-
czycie Państwo w projektach unijnych. 

Z dużym powodzeniem. Największy na-
cisk kładliśmy na doposażenie, czyli głównie 
wybieraliśmy projekty inwestycyjne, a  nie 
tylko miękkie szkoleniowe, aby dostosować 
infrastrukturę do potrzeb gospodarki. Bu-
dowaliśmy zespoły eksperckie, przy wyko-
rzystaniu narzędzi unijnych odbywaliśmy 
wyjazdy studyjne, żeby obserwować orga-
nizację szkolnictwa zawodowego w  innych 
krajach europejskich i  czerpać z  dobrze ro-
zumianych praktyk, a następnie adaptować 
je do naszych warunków i  potrzeb rynku 
pracy. Stąd od początku kluczowym elemen-
tem było zawiązywanie różnego rodzaju ko-
operacji, sieci, partnerstw z  pracodawcami, 
którzy dawali nam know-how i informowali 
nas, jakie grupy zawodów są potrzebne. Dla-
tego, choć od dawna nie powoływano szkół 
zawodowych, u nas w 2014 roku powołano 
Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1, co też 
nawiązuje do pewnych tradycji, bo w  tym 
budynku mieściło się Technikum Mechaniki 
Precyzyjnej o  wysokim poziomie kształce-

nia zawodowego. W tej chwili w zasadniczej 
szkole zawodowej nie ma dziennego trybu 
nauki, ale organizujemy różnego rodzaju 
kursy, nadajemy uprawnienia na pozio-
mie zasadniczej szkoły zawodowej, mamy 
obszar kształcenia zawodowego dla osób 
dorosłych, bo zapewniamy kształcenie usta-
wiczne, praktyczne i młodzieżowe. Sprzyjała 
nam też filozofia wyjścia naprzeciw potrze-
bom małych i  średnich przedsiębiorstw 
wielkopolskich, ponieważ dają one 80% do-
chodu dla naszego regionu. 
A duże firmy?

Nie koncentrowaliśmy się na dużych fir-
mach, postawiliśmy na małą i średnią przed-
siębiorczość, gdzie nie ma problemu z  do-
brymi praktykami. Te firmy często posiadają 
specjalne urządzenia i są podwykonawcami 
większych organizacji. Dwie, trzy osoby 
odbywające w  tym samym czasie praktyki 
w tak komfortowych warunkach mogą zdo-
być zdecydowanie lepsze przygotowanie 
praktyczne, niż gdyby odbywało je dziesięć 
osób.
Czemu służyło zawiązywanie klastrów? 

Zaczęliśmy je budować po zapoznaniu 
się ze środowiskiem pracy i z pracodawcami. 
W  2009 roku niewiele osób słyszało o  sieci 
klastrów i o samych klastrach. My skorzystali-
śmy z doświadczeń pracowników z Podlasia, 
którzy wiedzę na ten temat zdobyli w Szko-
cji. Po skontaktowaniu się z nimi zaprosiłam 
ich na szkolenie Rady Pedagogicznej, żeby 
przybliżyli nam sposób budowania sieci, cele 
i  wartości dodane. Byliśmy zachwyceni ich 
wiedzą. Nasza współpraca rozszerzyła się 
o  ich wsparcie merytoryczne i  zainicjowali-
śmy pierwszy w Polsce zachodniej Poznański 
Klaster Edukacyjny. Naprzeciw nam wyszedł 
Urząd Marszałkowski, który ogłosił konkurs 
6.1 dotyczący budowania kooperacji siecio-
wych i oferował środki na ich funkcjonowa-
nie. Poparci zdobytą wiedzą i  współpracą 
z zakładami pracy zaczęliśmy aplikować.
I? 

...i to był strzał w dziesiątkę, bo ustalili-
śmy, że jako jednostka edukacyjna wniesie-
my wkład w postaci szkoleń dla uczniów, 
nadawanie uprawnień pracownikom współ-
pracujących z nami firm, na warunkach 
zgodnych z oczekiwaniami, a firmy, jak rów-
nież wyższe uczelnie techniczne będą party-
cypować w specyfikacji wyposażenia pra-
cowni, przy naszym nadzorze, skorelują 
działania z podstawą programową i standar-
dami wymagań egzaminacyjnych i zapew-
nią wiedzę praktyczną. W efekcie mamy 
pierwsze w Wielkopolsce, trzy wielostano-
wiskowe, wspaniale wyposażone laborato-
ria mechatroniki przodującej w Europie fir-
my Festo, które odpowiadają warunkom 
naturalnie występującym w produkcji, czyli 

Kształcimy ustawicznie 
Z Lucyną Białk-Cieślak, dyrektor Centrum 
Edukacji Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Poznaniu, rozmawia 
Mariola Zdancewicz
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transfer wiedzy i kompetencji ze środowiska 
szkoły do środowiska pracy jest bardzo pro-
sty dla absolwenta technikum czy osoby do-
kształcającej się. Współczłonkowie klastra 
zyskali plusy z tytułu korzystania z infra-
struktury po kosztach i współpracy z jed-
nostką, która nadaje uprawnienia państwo-
we, rekwalifikuje i adaptuje kolejne grupy 
pracowników. Mamy więc pracownie me-
chatroniczne w ramach klastra i pracownie 
energetyki odnawialnej z elektrowniami 
wiatrowymi, pompami ciepła i fotowoltaiką.
W  2005 roku minister gospodarki przed-
stawił potrzebę utworzenia zawodu 
technik urządzeń i  systemów energetyki 
odnawialnej, a  5 września 2006 hasło do 
działania dał minister edukacji...

 Wtedy, po uzyskaniu zgody Państwowej 
Rady Zatrudnienia, mogliśmy jako pierwsi 
w województwie uruchomić dużo wcześniej 
zapowiedziany w projekcie nabór do kształ-
cenia w zawodzie technik urządzeń energe-
tyki odnawialnej. Wniosek stworzyliśmy dla-
tego, że pojawiały się u nas osoby z Holandii 
i  z  Danii, które chciały zyskać uprawnienia 
pracowników elektrowni wiatrowych, jakich 
żadna z  polskich szkół nie nadawała, a  ich 
uzyskanie jest u  nas tańsze niż za granicą. 
Rozpoczęliśmy realizację założeń i przeszko-
liliśmy 300 nauczycieli tego zawodu. Także 
w  nauce mechatroniki korzystaliśmy z  naj-
lepszych doświadczeń. Nasi pracodawcy 
wykorzystują układy sterowania Simensa, 
które stosuje się w  większości firm, dlate-
go weszliśmy w  kooperację z  Simensem 
i  wszystkie jego sterowania, nawet te naj-
nowsze, znajdują się u  nas. Przekazujemy 
wiedzę aktualną i  tym samym odpieramy 
zarzut, że edukacja nie nadąża za zmianami 
gospodarczymi. Udało nam się połączyć ob-
szary określone w  podstawie programowej 
kształcenia, nakładającej pełną unifikację 
i standardy dla szkół, a z drugiej strony roz-
szerzyliśmy obszar o treści dostosowane do 
potrzeb naszego regionu. To zamknęło się 
klamrą potwierdzającą naszą zdolność do 
bycia ośrodkiem egzaminacyjnym, który po-
świadcza nadanie kwalifikacji wobec Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Młody człowiek po opuszczeniu szkoły 
nie ma doświadczenia i przegrywa na rynku 
pracy, więc uznaliśmy, że damy mu upraw-
nienia potrzebne do wykonywania zawodu 
na etapie jego edukacji, co zrealizowaliśmy 
poprzez miękkie projekty szkoleniowe, któ-
re dawały możliwość dodatkowych zaawan-
sowanych kursów, realizowanych w  profe-
sjonalnych pracowniach, zorganizowanych 
tak, by kształcić od poziomu zawodowego 
do poziomu inżyniera, zgodnie z potrzeba-
mi rynku edukacji, ale żeby nasza oferta się 
nie dezaktualizowała, skoro inwestujemy 
potężne środki, rozpoczęliśmy kooperację 
sieci, proponując szkołom wyższym uzupeł-
nianie kwalifikacji praktycznych przez ich 
studentów. Uzyskaliśmy zdolność akredyto-

wania i certyfikowania większości kwalifika-
cji, co oznacza nadanie uprawnień europej-
skich w wybranych modułach kształcenia.
Centrum posiada też certyfikat ISO?

System zarządzania jakości prowadzili-
śmy od 2009, gdy szkoliliśmy młodocianych 
pracowników Volkswagena w  części prak-
tycznej. Ten szalenie ważny w szkole zawo-
dowej system daje wytyczne dla funkcjono-
wania pracowników w  firmach dbających 
o swoją jakość, którą gwarantujemy jako jed-
nostka edukacyjna, ale też uczy kultury pra-
cy. Kolejnym krokiem rozwijającym naszą 
filozofię było umiędzynarodowienie CKZiU, 
co dotyczyło zapoznania uczniów z  różny-
mi rynkami pracy. Otrzymanie uprawnień 
międzynarodowych to jedna rzecz, a druga 
to wymagania rynku, dlatego realizujemy 
projekty mobilnościowe w  ramach progra-
mu Erasmus Plus. Obecnie posiadamy Kar-
tę Jakości Mobilności, która potwierdza, że 
przeprowadzamy praktyki we właściwy spo-
sób i tworzymy programy nauczania skore-
lowane ze standardami UE. Dajemy uczniom 
możliwość wyjazdu do Portugalii, Hiszpanii, 
Niemiec czy do innego kraju na praktyki do-
datkowe, na które pozyskujemy środki w ra-
mach programu Erasmus. 
Czy uczeń ponosi za to opłaty?

Nie. Uczeń dostaje dofinansowanie na 
pobyt, realizuje określony program i  zapo-
znaje się z  wymogami danego państwa, 
i  wie, że w  zakresie zaawansowanych tech-
nologii każdy rynek funkcjonuje podobnie, 
czy to będzie 28 państw Unii Europejskiej, 
czy Wschód, bo piszemy też projekty do 
Federacji Rosyjskiej czy Białorusi. Pracownik 
jest wpisany do Europejskiej Bazy Mobilno-
ści, a  jego kwalifikacje są zapisane w  bazie 
poprzez paszport Europas, co oznacza, że 
gdy dany przedsiębiorca będzie potrzebo-
wał kogoś o  określonych umiejętnościach, 
to może zaproponować danej osobie pracę 
na terenie UE. Może to zła wiadomość dla 
polskich pracodawców, ale w  ten sposób 
młodzi ludzie mają możliwość kształtowania 
własnej kariery zawodowej. Dzięki strategii 
umiędzynarodowienia Centrum jako jedyne 
w Wielkopolsce otrzymało na trzy lata Kartę 
Jakości Mobilności. Certyfikat trzeba odna-
wiać i gwarantować utrzymanie jakości. Kar-
tę ma też jedna ze szkół w zachodniopomor-
skim. W  tym roku w Polsce uzyskało ją sześć 
szkół, więc razem dziewięć, a na terenie Unii 
Europejskiej posiada ją osiemnaście. Za-
częliśmy już kolejne projekty inwestycyjne, 
mamy kilkanaście laboratoriów, profesjonal-
ną spawalnię na 20 stanowisk i uprawnienia 
międzynarodowe do nadawania akredytacji 
spawalniczych.
 Nadmieniła Pani o uczestnictwie w proce-
sie Erasmus. 

W  skali Polski jesteśmy tu liderami, nie 
tylko wysyłamy młodzież na praktyki zagra-
niczne, ale młodzież z innych krajów w skła-
danych aplikacjach typuje nas jako instytu-

cję, w  której chce odbyć praktyki. Mieliśmy 
praktykantów z Węgier i z Turcji, a w tej chwi-
li mamy aplikacje z jedenastu szkół z siedmiu 
państw, m.in. z Litwy, Łotwy, Turcji, Węgier, 
Słowacji, które będą oceniane przez rodzi-
me agencje.
To nie dotyczy tylko kształcenia wokół za-
wodu pilota, ale też innych dziedzin? 

Oczywiście, u  nas wiodącym językiem 
komunikacji jest angielski, on ma ten kom-
ponent rozszerzony, choć niemiecki też jest 
na dobrym poziomie, ale w szkolnym planie 
nauczania wygrywa angielski jako bardziej 
powszechny. Cały czas tworzymy też pro-
jekty miękkie dla osób dorosłych, często na 
podstawie potrzeb, o których informują nas 
współpracujący z nami pracodawcy. Jest to 
odpowiedź na dostosowanie kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy, bo firmy tym się 
nie zajmują. Jako jedyna instytucja w  Wiel-
kopolsce powołaliśmy pośrednictwo pracy 
i zainicjowaliśmy doradztwo zawodowe dla 
osób dorosłych.
A w jakim celu?

Reforma edukacji powoduje, że osoby 
z określonym wykształceniem nie są zorien-
towane, w jaki sposób mogą podnosić swo-
je kwalifikacje w  nowym systemie, ponie-
waż zatrzymały się na poziomie techników 
dla dorosłych. Dzisiaj mamy krótkie formy 
kształcenia ustawicznego. Świadomy dorad-
ca zawodowy wie, jak dobrać pracownika 
do potrzeb pracodawcy, jak rekwalifikować, 
żeby podnieść kompetencje na danym od-
cinku. Punkty doradcze oczywiście funkcjo-
nują na uczelniach, ale nie w centrach kształ-
cenia ustawicznego.
Czyli gdy do Państwa instytucji pośred-
niczącej zgłasza się określona osoba, to 
oceniacie jej kwalifikacje, proponujecie 
rekwalifikowanie albo znajdujecie jej 
pracę?

Tak, najpierw doradca bada predyspozy-
cje, wypytuje o potrzeby, a następnie ukie-
runkowuje tę osobę, pokazując jej właściwą 
ścieżkę edukacji, czy to w naszym centrum, 
czy w innym typie szkoły zgodnej z potrze-
bami. Do nas może przyjść każda osoba, ko-
lokwialnie powiem, z ulicy, a doradca zapro-
ponuje jej odpowiednie rozwiązanie. 
Kim jest Państwa absolwent?

W środowisku pracy ma szansę szybkie-
go awansu na np. mistrza produkcji, bo po-
siada uprawnienia i kwalifikacje. Część osób, 
z uwagi na własną kreatywność i innowacyj-
ne patrzenie w  przyszłość, zakłada własne 
firmy. W szkole odbywa się też wojewódzki 
etap Olimpiady Innowacji Technicznych, na 
której uczniowie budują urządzenia. Jeden 
z  nich już w  drugiej klasie, po uzyskaniu 
pełnoletności, opracował tanią technologię 
produkcji drukarek 3D i założył firmę. Mamy 
uczniów, którzy montują pompy ciepła czy 
własne obrabiarki sterowane numerycznie, 
więc tu też widać przedsiębiorczość i  wolę 
samozatrudnienia. Po naszych uczniów 
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Zaledwie dwa dni później, 11 czerwca, 
na klubowej scenie wystąpi formacja Follow 
Dices. Artyści, podążając za współczesny-
mi rozwiązaniami estetycznymi, zahaczają  
o inspirującą ich mozaikę manier muzyki 
skandynawskiej i polskiej, włączając w to 
także elementy muzyki nowej. 

19. sezon jazzowy w klubie zakończy się 
24 czerwca koncertem Kwintetu Zbignie-
wa Namysłowskiego: Zbigniew 
Namysłowski – saksofony (alt, 
sopranino), Jacek Namy-
słowski – puzon, Sławo-
mir Jaskułke – fortepian, 
Andrzej Święs – kontrabas 
i Grzegorz Grzyb – perkusja. 
Muzycy przedstawią ostatni 
album Namysłowskiego – „Po-
lish Jazz – YES”, który ukazał się  
w zeszłym roku, w 77. urodziny 
muzyka.

Dokładny program klu-
bu dostępny jest na stronie  
bluenote.poznan.pl

Czerwiec w Blue Note to niezwykłe 
jazzowe atrakcje. Rozpocznie je jeden  
z najlepszych polskich zespołów jazzu aku-
stycznego – Piotr Budniak Essentials Group 
(Szymon Mika – gitara, Wojciech Lichtański 
– saksofon altowy, Jakub Skowroński – klar-
net basowy, saksofon tenorowy, Kajetan  
Borowski – fortepian, Alan Wykpisz – kontra-
bas, Piotr Budniak – perkusja). Zagra 2 czerwca  
w ramach dofinansowanego przez Miasto 
Poznań cyklu Nowi Mistrzowie. O godzinie 
18 rozpoczną się bezpłatne warsztaty dla 
młodych muzyków (zgłoszenia: klub@blu-
enote.poznan.pl), o godz. 20.00 – koncert 
(uczestnicy warsztatów mają zagwarantowa-
ny wstęp wolny), a po koncercie jam session.

9 czerwca klub gościć będzie jednego 
z najlepszych polskich trębaczy i kompozy-
torów jazzowych, porównywanego do tak 
wielkich nazwisk jak Stańko czy Wojtasik – Je-
rzego Małka. Wspólnie z Michałem Tokajem 
(fortepian), Maciejem Kądzielą (saksofon), 
Damianem Kostką (kontrabas) i Michałem 
Miśkiewiczem (perkusja) zaprezentują ma-
teriał z najnowszej płyty Małka – „Forevelle”.

Gorące zakończenie 19. sezonu
 jazzowego w Blue Note

zgłaszają się firmy, które poczyniły inwesty-
cje na terenie Wielkopolski, dlatego że dzięki 
temu sposobowi kształcenia proces adapta-
cji do warunków pracy okazuje się szybszy.  
W Polsce występuje problem różnicy między 
profilem absolwenta a profilem pracownika. 
Staramy się tę lukę redukować, przyspiesza-
jąc adaptację ucznia do warunków pracy, 
a to są koszty, które każda firma liczy. Nasi 
absolwenci otrzymują po kilka propozycji 
pracy, sami wybierają, czy wolą firmę X, czy 
Y, system dwuzmianowy czy trzyzmianowy.
Ma Pani szerokie plany rozbudowy, proszę 
też przypomnieć, co zostało zrobione. 

Po etapie modernizacji budynek przy Ja-
wornickiej jest zasilany pompami ciepła, ma 
oświetlenie ledowe, fotowoltaikę, co też po-
kazuje uczniom, jak może funkcjonować tak 
duży obiekt. Uczestniczyliśmy w projekcie 
na dostosowanie infrastruktury i doposaże-
nie centrum, który już zaakceptowano na 20 
mln zł. Za tę kwotę chcemy adaptować drugi 
budynek i wysokospecjalistyczne doposaże-
nie, włącznie z symulatorami lotu, czyli przy-
gotowujemy się do kształcenia praktycz-
nego online. Mamy już centrum obrabiarek 
sterowanych numerycznie, gdzie podajemy 
login, hasło, a uczeń w domu programuje 
maszynę, która produkuje w CKP. Dzięki 
dofinansowaniu w wielu pracowniach będą 
symulatory. Chcemy, żeby rynek usług edu-
kacyjnych rozwijał się również w innych re-
gionach Polski i poza nią. Kształcenie online 

jest ważne, bo coraz więcej zakładów pracu-
je w systemie in time i potrzebuje szkoleń na 
miejscu albo chce zapewnić pracownikom 
kształcenie online, ponieważ np. pracują  
w systemie trzyzmianowym. Im więcej 
możliwości kształcenia, tym podnoszenie 
kompetencji będzie efektywniejsze. Prawo 
polskie daje taką możliwość proporcjonal-
nie do warunków, a my jesteśmy na etapie 
ich tworzenia, tak by były korzystne i wpi-
sywały się w standardy europejskie. To, co 
mamy, cieszy nas, ale nie satysfakcjonuje 
do końca. Planujemy budowę trzeciego 
obiektu, być może wykorzystując środki  
w ramach programu Horyzont. W tej chwili 
jesteśmy na etapie tworzenia konsorcjów, 
porozumień międzynarodowych, inicjuje-
my projekty strategiczne i projekty przy Ko-
misji Europejskiej.
Szeroko Państwo patrzycie. Czy moż-
na powiedzieć, że zaczyna się renesans 
szkolnictwa zawodowego?

Zmienia się myślenie o sposobie kształ-
cenia zawodowego, bo mamy zaawansowa-
ne technologie, inne techniki pracy i zdoby-
wania wiedzy. Z jednej strony to renesans, 
a z drugiej ta dynamika zmian związana  
z rozwojem jest ogromnym wyzwaniem. 
Mówię to też z perspektywy tzw. inteligent-
nych specjalizacji, bo tym się zajmujemy,  
a nie wszystkie zawody są tak wymagają-
ce. Narzędzia zdecydowanie się zmieniają  
i musi się zmienić szkoła. 

Tu nawiążę do ostatniego projektu, któ-
rego celem jest zwrócenie uwagi, że zawody 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego mają bardzo zaawansowane tech-
nologicznie wymagania, np. wykorzystanie 
w mechanice lotniczej kompozytów. Mówi-
my o nowoczesnych systemach grzewczych  
w odnawialnej energetyce, o dodatkowych 
nowych uprawnieniach, bo pilot dronów to 
już nowe uprawnienie zauważalne w dynami-
ce rozwoju gospodarki, choć jeszcze nie ma 
go w edukacji. Tak, to jest renesans.
Kto Panią nauczył takiego sposobu patrzenia?

Kiedyś słyszałam, że firmy amerykańskie 
najbardziej potrzebują osób do działań kre-
atywnych, które mają wykształcenie humani-
styczne, najchętniej filozoficzne. Być może tak 
jest. Kończyłam Wydział Nauk Humanistycz-
nych i Filozoficznych. To szerokie spojrzenie 
wynika jakby z kreacji, którą jednak daje hu-
manistyka, ale też bierze się z predyspozycji 
zarządczych.
Tego się nie docenia. Pani widzi, ocenia  
i docenia to, co Pani może zrobić. Działa 
Pani wielopłaszczyznowo. Tu się wszystko 
uzupełnia. 

Bardzo ważne jest, żeby wsłuchiwać się  
w to, co mówią ludzie, i żeby gromadzić wokół 
siebie osoby o bardzo wysokich kompeten-
cjach, z których argumentacją czasami można 
się spierać, ale też wypracowuje się pewien 
konsensus. To jest model pracy zespołowej, 
gdzie nikt sam sobie nie stworzy koncepcji. 
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Gorące zakończenie 19. sezonu
 jazzowego w Blue Note

60 lat temu, a dokładnie 25 marca 1957, 
w  dniu podpisania przez ministrów spraw 
wewnętrznych Władysława Wichę i Nikołaja 
Dudorowa porozumienia repatriacyjnego 
zakładającego przesiedlenie osób posiada-
jących przed 17 września 1939 roku obywa-
telstwo polskie, miało miejsce jeszcze jedno 
niezwykle istotne przyszłościowo wydarze-
nie. Mianowicie w sali Horacjuszy i Kuriacju-
szy w  Palazzo dei Conservatori  na  Kapitolu 
w Rzymie zostały zawarte traktaty rzymskie, 
na których podpisy złożyli  przedstawiciele 
Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Włoch, 
Belgii, Holandii i  Luksemburga. Podwaliny 
integracji europejskiej – politycznej i ekono-
micznej – zaznaczyły się już w starożytności 
(Imperium Romanum) i  w  średniowieczu, 
gdy zarówno papieże, jak i cesarze rzymsko-
niemieccy dążyli do zjednoczenia kontynen-
tu europejskiego. Po tradycję tę sięgnięto 
i w XX wieku poprzez ustanowienie trakta-
tów, a więc dokumentów powołujących do 
życia dwie ważne europejskie wspólnoty: 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG – 
Wspólny Rynek) oraz Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej (EURATOM).

Celem powołania tej pierwszej było, 
jak czytamy w  umowie: popieranie – przez 
utworzenie wspólnego rynku oraz stopniowe 
ujednolicanie polityki gospodarczej Państw 
Członkowskich – harmonijnego rozwoju dzia-
łalności gospodar czej na terenie całej Wspól-
noty, stałego i równomiernego rozwoju, umac-
niania stabilności, szybszego podnoszenia 
poziomu życia i ściślejszych stosunków między 
Państwami należącymi do Wspólnoty1.

Osiągnięcie misji miał między innymi 
zapewnić swobodny przepływ osób, usług 
i  kapitału między państwami członkowski-
mi, wprowadzenie wspólnej taryfy celnej 
i  polityki handlowej wobec państw trze-
cich, zniesienie cła i  ograniczenia ilościowe 
w  przywozie i  wywozie towarów, jak rów-
nież przyjęcie wspólnej polityki w dziedzinie 
rolnictwa i transportu. 

Cel drugiego traktatu określono nastę-
pująco: Zadaniem Wspólnoty jest przyczynia-
nie się do podwyższania poziomu życia w Pań-

stwach Członkowskich i rozwijania stosunków 
z  innymi państwami poprzez ustanowienie 
warunków niezbędnych do stworzenia i szyb-
kiego rozwoju przemysłu jądrowego2.

Element pierwszej wagi stanowiło połą-
czenie systemów nuklearnych państw, kon-
trolowanie, jak wykorzystywana jest energia 
atomowa, i  dopilnowanie, by podstawą jej 
stosowania były wyłącznie kwestie poko-
jowe. Założenia miano realizować poprzez 
rozwój technik nuklearnych i  związanych 
z nimi badań.

Obydwie wspólnoty wraz z  powołaną 
w Paryżu w 1951 roku, celem wzmocnienia 
współpracy w  zakresie górnictwa i  hutnic-
twa, Europejską Wspólnotą Węgla i  Stali, 
stały się platformą, na której wzniesiono 
dzisiejszą Unię Europejską. A  jednocześnie 
umożliwiły polepszenie się kulturalnych 
i gospodarczych warunków życia obywateli 
państw członkowskich, połączonych w  je-
den obszar ekonomiczny. 

Czwórka wielkich zwolenników integra-
cji europejskiej, określanych dziś ojcami Unii 
Europejskiej, a więc politycy ze środowiska 
chrześcijańsko-demokratycznego: Robert 
Schuman (były premier Francji), Konrad 
Adenauer (niemiecki polityk, przeciwnik 
nazizmu), Alcide de Gasperi (były premier 
Włoch), oraz socjaldemokrata Paul-Henri 
Spaak (były premier Belgii, to od jego na-
zwiska traktaty zwano wcześniej „Rapor-
tem Spaaka”), dążyli do urzeczywistnienia 
jednego z najważniejszych procesów histo-
rycznych, który miał usunąć niepokojącą 
wizję kolejnej wojny europejskiej, wzmoc-
nić filary demokracji, rozwój gospodarki, 
zapewnić ochronę przeciw komunizmowi, 
a następnie również przywrócić Europie jej 
pozycję na świecie. 

Rocznicę zawarcia traktatów upamięt-
niono 25 marca bieżącego roku uroczysto-
ścią na Kapitolu, podczas której przedsta-
wiciele 27 państw Unii Europejskiej (bez 
przedstawicieli Wielkiej Brytanii) złożyli pod-
pisy pod Deklaracją Rzymską, a tym samym 
zobowiązali się do działań na rzecz czterech 
celów: powiększenia bezpieczeństwa Euro-

py poprzez ochronę granic zewnętrznych 
i walkę z terroryzmem oraz ze zorganizowa-
ną przestępczością; działań prospołecznych 
– walkę z bezrobociem, dyskryminacją, wy-
kluczeniem społecznym i  z  ubóstwem; za-
pewnienia rozwoju gospodarczego; wzmac-
niania pozycji Europy na arenie światowej. 
W dokumencie napisano: Uczynimy Unię Eu-
ropejską silniejszą i odporniejszą dzięki jeszcze 
większej jedności i  solidarności między nami 
oraz poszanowaniu wspólnych zasad. Poje-
dynczo zostalibyśmy zmarginalizowani przez 
globalną dynamikę. Razem mamy największą 
szansę wpływać na nią oraz bronić naszych 
wspólnych interesów i wartości. 

Przywódcy państw wzięli również udział 
w  audiencji u  papieża Franciszka, który za-
znaczył: Ojcowie założyciele przypominają 
nam, że Europa nie jest zbiorem zasad, których 
należy przestrzegać, podręcznikiem protoko-
łów i procedur, które należy stosować. Jest ona 
życiem, sposobem pojmowania człowieka, 
[...] a  nie tylko zbiorem praw, których należy 
bronić, albo żądań, których trzeba dochodzić. 
Pierwszym elementem żywotności europejskiej 
jest solidarność. W  świecie, który dobrze znał 
dramat murów i  podziałów, bardzo wyraźnie 
widziano znaczenie pracy na rzecz Europy 
zjednoczonej i otwartej oraz wspólną wolę sta-
rania się o  usunięcie tej nienaturalnej bariery, 
która dzieliła kontynent od Bałtyku po Adria-
tyk. Jakże wiele trudu włożono, aby obalić ten 
mur! Tam, gdzie pokolenia pragnęły zobaczyć 
upadek narzuconej wrogości, obecnie mowa 
jest o  tym, jak nie wpuścić zagrożeń naszych 
czasów: począwszy od długiej kolumny kobiet, 
mężczyzn i  dzieci, uciekających przed wojną 
i  biedą, proszących jedynie o  możliwość przy-
szłości dla siebie i dla swoich bliskich.

red.

(źródło cyt. TVN24)
1Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą
2Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej, w: „Dziennik Urzędowy Unii Euro-
pejskiej”, C 84/1, 2010.

Europa 
– sposobem 
pojmowania 
człowieka  
                                           (papież Franciszek) 

W 60 rocznicę 
traktatów Rzymskich
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W sierpniu 1957 roku „Gazeta Szamotul-
ska” donosiła: Do zeszłorocznego progra-
mu obchodów 500-lecia Szamotuł włą-
czono otwarcie w Baszcie Halszki wystawy 
obrazującej historię i  kulturę miasta i  re-
gionu szamotulskiego. Dalej dziennikarz 
Włodzimierz Ławniczak informował czy-
telników: Tak więc obok koniecznego ma-
teriału ekspozycyjnego powstały warunki 
materialne i podstawy prawne do otwarcia  
w dniu 22. 6. br. stałego Muzeum Ziemi Sza-
motulskiej, placówki kulturalnej, do której 
Szamotuły posiadają prawo moralne, gdyż 
nie gdzie indziej, tylko tu zrodziła się po 
raz pierwszy w  Polsce idea nowoczesnego 
muzealnictwa, a  inicjatorem był znany hi-
storyk Jędrzej Moraczewski, który założył  
w  pierwszej połowie XIX wieku Towarzy-
stwo Zbieraczów Starożytności Krajowych.

Towarzystwo Moraczewskiego osta-
tecznie przekształciło się w  Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a Muzeum 
Ziemi Szamotulskiej w  wielodziałowe 
Muzeum – Zamek Górków. W  ten spo-
sób nawiązano do czasów największej 
świetności w  dziejach zarówno założe-
nia obiektu zamkowego, jak i północnej 
części miasta. Obecnie oprócz zamku  
i baszty celom muzealnym służy również 
XVIII-wieczna oficyna i   XIX-wieczny spi-

W Szamotułach historia żyje...

Gabinet Pana – fragment ekspozycji w Muzeum - Zamek Górków 
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chlerz. Muzeum szamotulskie to instytu-
cja o  zbiorach i  randze wykraczających 
ponad lokalne struktury. Pierwszym kie-
rownikiem był archeolog Janusz Łopata-
-Łowiński.

Pomysł powołania muzeum zrodził 
się jeszcze w  okresie międzywojennym, 
niestety plany nie zostały zrealizowane. 
Na przeszkodzie stanął wybuch wojny. 
Policzkiem wymierzonym w  Polaków 
było umiejscowienie przez okupantów  
w Baszcie Halszki siedziby paramilitarne-
go Hitlerjugend.

Zamek pełni funkcję muzeum wnętrz. 
Poszczególne sale zostały urządzone tak, 
aby oddać charakter siedziby zamożnej 
rodziny ziemiańskiej. Na parterze mieści 
się m.in. salonik pani i  gabinet męski, 
w  których można podziwiać portrety 
dawnych właścicieli: Antoniny Brandt  
i Ludwika Mycielskiego, meble i bibeloty 
z XIX wieku. Na piętrze znajduje się sala 
rycerska z portretem Jana III Sobieskiego 
i  kopią obrazu Matki Bożej Pocieszenia 

„Szamotuł Pani”, sala balowa  i sala kon-
certowa imienia Wacława z Szamotuł.

Wśród licznie zgromadzonych obiek-
tów warto zwrócić uwagę na kilkanaście 
płócien urodzonego w  Szamotułach 
Maksa Rabesa (1868-1944), profesora 
Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych.  Ra-
bes wiele podróżował; zaczął od Włoch  
i Sycylii, które zainspirowały go do stwo-
rzenia krajobrazów z silnymi kontrastami 
świetlnymi. Fascynował go Bliski Wschód 
– wędrówki po Egipcie, Palestynie i Syrii 
zaowocowały szkicami i obrazami przed-
stawiającymi tamtejszą przyrodę, archi-
tekturę i  kulturę. W  1898 roku w  towa-
rzystwie pary cesarskiej zwiedzał Nubię    
i Sudan. W czasie I wojny światowej prze-
bywał na froncie wschodnim i  zachod-
nim, gdzie wykonał mnóstwo szkiców. 
Poza Szamotułami jego obrazy   zdobią 
liczne galerie i muzea europejskie, m.in. 
w Berlinie, Monachium i Wiedniu.

Na uwagę zasługuje również kolekcja 
cyny, prezentowana zarówno w  zamku, 
jak i  w  baszcie. Ponadto muzeum zgro-
madziło fascynujące przykłady grafiki, 
w tym pokaźną grupę oleodruków, oraz 
blisko tysiąc dawnych pocztówek z  Sza-
motuł i okolic. 

W  latach dziewięćdziesiątych zamek 
stał się też miejscem ekspozycji ikon. 
Muzeum posiada liczącą ponad tysiąc 
obiektów kolekcję sztuki cerkiewnej.   
Tworzą ją ikony na desce, metalowe od-
lewy oraz maleńkie emaliowane ikonki. 
Ciekawostką jest fakt, że wiele z tych ob-
razów, zanim trafiło do muzeum, zostało 
przejętych na granicach przez polskich 
celników. Poza ekspozycją stałą, gdzie 
prezentowana jest tylko część obiektów, 
ikony pokazywane są na wystawach cza-
sowych w Polsce i za granicą. Gościły m.in. 
w Weronie, Schweinfurcie i w Berlinie. 

Jako kontrapunkt do kolekcji ikon po-

wstał zbiór polskiego malarstwa współ-
czesnego na desce. Wśród prezentowa-
nych prac znajdują się obrazy Jerzego 
Nowosielskiego, Tadeusza Brzozowskie-
go, Zbigniewa Makowskiego, Jarosława 
Modzelewskiego, Leona Tarasewicza  
i wielu innych artystów.

W  XVIII-wiecznej oficynie prezen-
towana jest ekspozycja etnograficzna. 
Usytuowano tu warsztaty (kuźnia, warsz-
tat stolarski, bednarski, kołodziejski oraz 
tkacki), izbę ludową oraz część poświę-
coną strojom, jakie nosili mieszkańcy zie-
mi szamotulskiej. Wśród kobiecych naj-
bardziej znany jest biało-niebieski strój 
panieński, spopularyzowany głównie 
przez zespoły folklorystyczne. 

Nie sposób ominąć Szamotuł na tra-
sie krajoznawczych wędrówek. Każdy, 
kto odwiedzi muzeum, ma szanse na spe-
cjalny bonus. Spotkanie ducha Halszki  
z Ostroga zdarzyło się tu już niejednemu. 
Historia Halszki połączyła szamotulskie 
muzeum z  Muzeum Historii Religii we 
Lwowie. Mieszcząca się w klasztorze Do-
minikanów instytucja (tam też przeby-
wała Halszka z Ostroga) od lat współpra-
cuje z szamotulskim muzeum. 
Podobnie do dzisiaj muzeum współpra-
cuje z  Jednotą Bratską z  Czech. W  XVI 
wieku jej przedstawiciele oraz założyciel 
jednej z pierwszych wielkopolskich dru-
karni Aleksander Aujezdecki, przyjęci 
przez Łukasza Górkę, byli luminarzami 
życia kulturalnego Szamotuł. W  poło-
żonym nad Samą mieście za bramą mu-
zeum historia wciąż żyje.

MSz

Ikony z wyobrażeniem chrztu Jezusa w Jordanie. 
Ikona podróżna – emalia

Ikony z wyobrażeniem chrztu Jezusa w Jordanie. 
Ikona – tempera na desce

Zdzisław Nitka „Malarz w lesie” obraz z galerii sztuki 
współczesnej

Maksymilian Rabes „Stary Młyn” - olej na płótnie
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Lew w herbie zobowiązuje
Z wójtem gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeuszem Czajką 
rozmawia Mariola Zdancewicz 

Podczas Spotkania No-
worocznego poznaliśmy 
tegorocznych laureatów 
Tarnowskich Lwów. To 
oznacza, że doceniają 
Państwo ludzi, którzy 

mają wpływ na rozwój gminy... Chciała-
bym poznać historię tej nagrody, bo to 
Pan jest jej animatorem...

Chciałem stworzyć wyróżnienie, któ-
re z  jednej strony będzie nagradzało za-
służonych, a  z  drugiej – motywowało do 
większego zaangażowania kolejne osoby. 
Dzisiaj to jeden z elementów budowania 
dobrego klimatu w  relacjach z  przedsię-
biorcami. To także dowód otwarcia się 
naszej administracji samorządowej na 
sektor gospodarczy. Dzięki współpracy 
z  biznesem gmina rośnie w  siłę i  osiąga 
pokaźny budżet, co pozwala na realizację 
wielu zadań inwestycyjnych, dedykowa-
nych podnoszeniu komfortu życia w gmi-
nie. Jesteśmy świadomi tego, że wysokość 
budżetu zawdzięczamy przede wszystkim 
przedsiębiorcom i  naszą wdzięczność 
chcemy wyrażać między innymi w posta-
ci Tarnowskich Lwów. Tworzenie klimatu 
sprzyjającego przedsiębiorczości jest jed-
nym z naszych priorytetów. 
Dlaczego statuetka ma postać lwa?

Lew nawiązuje do herbu gmi-
ny – był fragmentem herbu ro-
dowego Zarembów, właścicieli 

Tarnowa Podgórnego. 
Uznaliśmy zatem za naj-
właściwsze, by wystąpił 
też w  postaci statuetki, 

symbolizując związki  na-
gradzanych osób i przed-

siębiorstw z naszą gminą. 
Piękna historia…

Spotkania Noworocz-
ne mają wymiar czysto 

symboliczny. To gala dedy-
kowana przedstawicielom 

instytucji, z  którymi współ-
pracujemy, reprezentantom 

organizacji, różnym służbom, 
ale przede wszystkim przedsię-
biorcom. Mamy 5  300 podmio-
tów gospodarczych i  zaprasza-
my tych, którzy wyróżniają się 
w  sposób szczególny przez 
długoletnie prowadzenie fir-

my czy znaczne osiągnięcia inwestycyjne. 
Na początku roku wyróżniono też  
„Aktywnych Lokalnie”. 

Ta statuetka to młodsza siostra  
Tarnowskich Lwów. Jest dedykowana  
ludziom zaangażowanym w działania spo-
łeczne. Wręczamy ją głównie liderom pra-
cy organicznej, którzy przewodzą różnym 
akcjom, przedsięwzięciom czy stowarzy-
szeniom. Zwykle to wyróżnienie podsu-
mowuje długi okres ich aktywności. Wielu 
z  nich spędziło pół życia, angażując się  
w  inicjatywy na rzecz mieszkańców swo-
ich miejscowości. Nasze uznanie to dla 
nich duża radość, a  przy tym ogromne 
wzruszenie, że ich praca została, czasem 
pod koniec życia, doceniona. 
Jak przebiega program „Gmina Przyja-
zna Seniorom”, o  którym rozmawiali-
śmy pierwszy raz w ubiegłym roku?

Wówczas program został przyjęty,  
a  w  bieżącym roku startują poszczegól-
ne działania. W  rewitalizowanym Pałacu  
w Jankowicach we wrześniu powinno zo-
stać uruchomione Centrum Aktywizacji Se-
nioralnej. Do dyspozycji seniorów oddamy 
nie tylko obiekt, ale również park wielkości 
ponad 18 hektarów, z  pięknym stawem 
z  wyspami. Planujemy przygotowanie 
miejsc służących aktywności fizycznej, jak 

ścieżka zdrowia i  siłownia. Ponadto Pałac 
stanie się też przestrzenią spotkań poko-
leń, bo w obiekcie ma się mieścić również 
nasza Samorządowa Szkoła  Muzyczna. 
Pomyśleli też Państwo o  kobietach.  
Fundacja Trifolium przy współpracy  
z gminą rozpoczyna aktywizację zawo-
dową kobiet...

Jeśli mienimy się gminą ludzi przedsię-
biorczych, to mamy na względzie również 
to, żeby kobiety stanowiły w  tym gronie 
większy odsetek niż dotychczas. Celem 
tej aktywizacji jest nie tylko łatwiejsze 
znalezienie pracy, ale też zachęcanie ko-
biet do podjęcia ryzyka założenia własnej 
firmy. Wszystkich, nie tylko panie, rozwa-
żających rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej zapraszam do uruchomio-
nego w  ubiegłym roku Tarnowskiego 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 
działającego w strukturach Urzędu Gminy.
We wrześniu ubiegłego roku odbyły się 
wybory do Młodzieżowej Rady Gminy...

 Rada powstała na początku lat dwuty-
sięcznych, potem na dość długo zawiesiła 
działalność, teraz nastąpił powrót do tej 
idei, z  czego bardzo się cieszę. Młodzież 
jest aktywna i  bardzo zaangażowana. 
Przebywając z nimi, dostrzegam, jak świet-
nie się przygotowują do powierzonych 

Tegoroczni laureaci Tarnowskich Lwów:
Juliusz Gustowski – za łączenie biznesu i pracy społecznej

Fabryka Okuć Kuczyński – za prowadzenie z sukcesem firmy rodzinnej
PASO POLSKA – za społeczną odpowiedzialność biznesu

Leszek Osiecki, dyrektor regionu Poznań DB Schenker 
– polski menadżer zagranicznej marki. 
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im ról, jak dużą wiedzę mają  
o polityce i o potrzebach lu-
dzi, zwłaszcza swoich rówie-
śników. Nie tylko uczestniczą  
w  posiedzeniach Rady, ale 
także organizują różne akcje, 
włączając w  nie inne środowi-
ska młodzieżowe. Chcą mieć 
swój udział w  przemianach na-
szej gminy. Jestem pełen uzna-
nia dla ich pracy.  
Co z  realizacją zadań zapla-
nowanych na lata 2016-2020? 
Założono kredytowanie do-
datkowych zadań.

Stworzyliśmy lokalny plan 
inwestycyjny, który zawiera wiele istotnych 
zadań. Kiedy go zbilansowaliśmy, to okaza-
ło się, że środki, które możemy przeznaczyć 
na inwestycje, są niewystarczające. Dla-
tego wspólnie z  Radą Gminy podjęliśmy 
decyzję, że brakującą kwotę uzupełnimy  
z zaciągniętego kredytu. Propozycję przed-
stawiliśmy mieszkańcom, a  ci nie zgłosili 
sprzeciwu co do takiej formy finansowania. 
Niedawno był Pan gościem programu 
Lustro w TVP Poznań, gdzie poruszono 
sprawę ewentualnej reformy wyborów 
samorządowych. Proszę o komentarz. 

Toczy się ostra dyskusja na temat no-
wej ordynacji wyborczej w  samorządach. 
Jej punktem głównym jest ograniczenie 
kadencji wójtów, burmistrzów i  prezy-
dentów. Ten projekt ma i  zwolenników,  
i  przeciwników. Największe zaniepoko-
jenie samorządowców wywołuje sposób 
prowadzenia kampanii, bo widać w  niej 
duży brak zaufania w odniesieniu do obec-
nych pracowników samorządu. Uważa się, 
że trzeba zmienić skostniały system, a na-
wet padają takie określenia jak „patologie”, 
„kliki”, „sitwy”. Moim zdaniem argumenty 
przemawiające na korzyść ograniczenia 
kadencji nie są zgodne z prawdą, bo wła-
śnie dzięki zaangażowaniu tych typowych 
liderów lokalne społeczności rozwijają się 
dobrze. Powiem więcej – społeczności te 
rozwijają się świetnie, liderzy przedsta-
wiają trafne rozwiązania, potrafią słuchać 
ludzi, a  kredyt zaufania, który wcześniej 
otrzymali, nie maleje. Tam, gdzie zaufa-
nia brakuje, aprobata jest błyskawicznie 
cofana. I  takie przypadki mają miejsce:  
w  minionych wyborach jedna trzecia do-
tychczasowych włodarzy nie uzyskała 
akceptacji – mieszkańcy wybrali nowych 
reprezentantów. Propozycja zmian w ordy-
nacji wyborczej niepokoi. Uważam, że jeśli 
skróci się okres sprawowania urzędu, to 
zainteresowanie zdolnych ludzi objęciem 
takiego stanowiska zmniejszy się. Korzyst-
niejsze będzie dla nich realizowanie się  
w  obszarach dających szerszą perspekty-

wę, na przykład w biznesie. 
Jeśli Pan Wójt pozwoli… po dwóch ka-
dencjach dopiero zaczyna się działać. 
Mogę od ręki wymieć wójtów – począw-
szy od Pana, przez wójta Jana Brodę  
z gminy Komorniki, burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego z  Kórnika i  innych, 
którzy sprawują władzę od wielu lat, 
dużo robią dla gmin, są przewidywalni. 
Najwyraźniej mieszkańcy nie mają za-
strzeżeń do ich pracy. A z drugiej strony 
nie brak też kontrowersyjnych przykła-
dów – ale takie osoby nie są ponownie 
wybierane...

Kwestię wyboru reguluje system – na 
stanowisku pozostaje lepszy kandydat  
i tu nie ma sentymentów. Funkcjonujemy 
przecież tak jak w  życiu. Kto ma większe 
doświadczenie i wiedzę, ten jest w stanie 
lepiej wykonywać swoje zadania. Wolimy 
udać się do lekarza z doświadczeniem niż 
do młodego, nawet jeśli ten drugi skończył 
studia kierunkowe. Komu powierzymy ja-
kieś prace w swoim domu? Osobie, która 
dopiero skończyła szkołę zawodową czy 
pięćdziesięcioletniemu mistrzowi, który 
zna swój fach? W  każdym zawodzie i  na 
każdym stanowisku potrzeba długoletniej 
praktyki. Pierwsza kadencja to tak napraw-
dę poznawanie rzeczywistości, którą trze-
ba zarządzać. Dopiero w drugiej można za-
cząć wykorzystywać większe możliwości, 
stosownie do zdobytej już wiedzy. A jeżeli 
druga miałaby być ostatnią, to naturalnym 
będzie poszukiwanie sposobu na to, by 
zaistnieć w życiu po zakończeniu misji sa-
morządowej. Stąd krok do niewykorzysty-
wania w pełni potencjału liderów.
Czy prawdą jest, że po zakończeniu ka-
dencji nie będzie można podejmować 
kierowniczych stanowisk na terenie 
swojej gminy?

Jeszcze nie ma takich przepisów, ale  
o tym się mówi. Już dzisiaj obowiązuje za-
kaz pracy dla podmiotu gospodarczego, 
dla którego wcześniej wydawało się decy-
zje, chociażby podatkowe, co oznacza, że 
po zakończeniu kadencji nie można pra-

cować w  żadnej firmie na terenie swojej 
gminy. 
Czy, jeśli mowa o  pracy samorządow-
ców, Wielkopolanie są jakimś wyjątkiem, 
lepiej pracują, mają lepsze wyniki?

Moim zdaniem zasada, że mieszkańcy 
wybierają tego, do kogo mają zaufanie, 
dotyczy całej Polski, nie tylko Wielkopol-
ski. Może w niektórych miejscach poziom 
zarządzania utrzymuje się na wyższym 
poziomie, w  innych na niższym, ale ktoś 
musi się tego zadania podjąć. Ludzie, 
szczególnie w małych gminach, widzą, że 
np. Kowalski zarządza od 20 lat, a Nowak 
dopiero startuje, ale jeśli ten Nowak nawet 
w  swoim domu nie potrafi utrzymać po-
rządku, to nie można mu zaufać i liderem 
pozostaje Kowalski. Z  drugiej strony nie 
wszyscy mieszkańcy gminy chcą się pod-
jąć roli rządzących. Wielu zdolnych ma lep-
szy sposób na życie niż zarządzanie gminą. 
Na Państwa stronie działa system po-
wiadamiania SMS. Ma on dotyczyć 
spraw niespodziewanych, m.in. ostrze-
żeń o awariach wody, prądu itd. Miesz-
kańcy przyjęli to z zadowoleniem?

Liczba osób, które zgłaszają się do 
systemu, stale rośnie. To kolejny kanał 
komunikacji z  mieszkańcami. Oprócz in-
formowania o zdarzeniach nieprzewidzia-
nych i  sytuacjach kryzysowych tą drogą 
zapraszamy na wydarzenia kulturalne  
i sportowe czy przypominamy o ważnych 
terminach. 
W  ubiegłym roku przeprowadzono 
pomiary hałasu w  Przeźmierowie. Jak  
wyglądały wyniki?

Wyniki pokazują przekroczenia wcze-
śniej założonych norm. Tą wiedzą podzie-
liliśmy się ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Przeźmierowa i  Baranowa „Nasze Małe  
Ojczyzny” oraz z  instytucjami odpowie-
dzialnymi za środowisko. 

Młodzieżowa Rady Gminy
“Aktywni Lokalnie” Helena Łeszyk

“Aktywni Lokalnie” Kazimierz Szulc

fot. Marek Kromski

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
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W  Instytucie Automaty-
ki i  Inżynierii Informa-
tycznej Politechniki Po-
znańskiej prowadzony 
jest kierunek automaty-
ka i robotyka, na którym 

kształcą się przyszli konstruktorzy ro-
botów. Niekiedy wydaje się, że nauka na 
studiach technicznych może być żmud-
na i monotonna. 

Myślę, że takie wrażenie można od-
nieść podczas pierwszych lat studiów, 
kiedy podstawowymi zajęciami są wła-
śnie matematyka czy fizyka i  kiedy nie 
ma się jeszcze kontaktu z  prawdziwymi 
robotami. Ale w  późniejszym okresie, 
gdy można dotknąć sprzętu, studia stają 
się coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze. 
Wykłada Pan teorię sterowania i  tech-
nikę mikroprocesorową. Jakie są Pana 
główne zainteresowania? 

Przede wszystkim zajmuję się robo-
tami kroczącymi, ich wykorzystaniem 
w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, 
a także percepcją ich otoczenia w oparciu 
o prawa fizyki, czyli badaniem, jak robot 
powinien postrzegać świat, jak ma się 
poruszać i  jak można wykorzystać to, co 
widzi bądź „czuje”. Zmierzamy do takiego 
udoskonalenia robotów, żeby były w sta-
nie przejść po nierównym terenie, gdzie 
okażą się lepszym transportem niż robot 
kołowy. Jak wiemy, samochód nie wszę-
dzie wjedzie, a  człowiek może 

dostać się w  wiele trudno dostępnych 
miejsc. Konstruowane przez nas maszyny 
chodzące mają w przyszłości zastępować 
w  tej czynności człowieka i  tym sposo-
bem pomagać mu. 
Jest Pan autorem lub współautorem 32 
publikacji, a  w  latach 2011 – 2013 był 
Pan kierownikiem programu finanso-
wanego przez Narodowe Centrum Na-
uki. W  tym roku został Pan laureatem 
siódmej edycji konkursu Lider, organi-
zowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Proszę o  komentarz.

Projekt dotyczy manipulacji obiek-
tami elastycznymi. Początkowo może 
się wydawać, że brakuje tu powiązań 
z robotami kroczącymi, o których mówi-
łem, ale gdyby przyjrzeć się temu troszkę 
bliżej, gdyby odwrócić naszego robota 
kroczącego i  położyć go na plecach, to 
w  pewnym sensie jest to ręka, bo jego 
nogi mogą stać się palcami. Zadania są 
zbliżone, ponieważ duża część projektu 
dotyczy percepcji, czyli sposobu, w  jaki 
postrzegamy przedmioty, które mamy 
chwycić – jak można je odczuć, gdy 
w  palcach dłoni robotycznej umieścimy 
czujniki siły. Dzięki badaniom uzyskamy 
odpowiedź na pytania, jak wykorzystane 
materiały się uginają, jaką mają fakturę, 
jak je objąć. 
Problem dotyczy umożliwienia wyczu-
wania pewnych miękkości… sztuczną 
ręką.

Tak. Otrzymanie środków finanso-
wych pozwoliło mi na utworzenie ze-
społu naukowego. Dwóch jego członków 
– pan Tomasz Mańkowski i  pan Jakub 
Tomczyński, którzy na 

swoją pracę magisterską zbudowali rękę 
robotyczną, w  ramach grantu zajmą się 
budową jej kolejnej wersji. W  pracach 
nad sterowaniem będzie ich wspomagać 
dr inż. Dominik Belter. Tę nowo stworzo-
ną przez nich rękę wykorzystamy w dru-
gim, trzecim roku realizacji projektu jako 
narzędzie do chwytania, manipulowania 
obiektami elastycznymi. Przy pomocy ka-
mery i  czujników 3D będziemy się przy-
glądać tym obiektom, żeby wiedzieć, jak 
je chwycić, czy ich siły, ruchy będą zin-
tegrowane. W  części percepcyjnej duży 
wkład będzie miał nasz nowy doktorant 
Michał Bednarek.
Czy nadanie dłoni robotycznej zręczno-
ści zbliżonej do dłoni człowieka to duże 
wyzwanie?

Bardzo duże, bo niestety w  obec-
nym momencie nie dysponujemy takimi 
materiałami, z  których wykonana jest 
ludzka ręka. Wszystkie niedoskonałości 
techniczne, które nadal istnieją, musimy 
wyeliminować, musimy skompensować 
oprogramowaniem. Na razie nie dyspo-
nujemy miękkimi palcami o własnościach 
zbliżonych do ludzkiej skóry, zazwyczaj 
są one albo wydrukowane w  3D, albo 
wykonane z aluminium. Można je powlec 
jakąś gumą, ale to wciąż nie będzie do 
końca ludzka skóra, bo brak jej miękkości, 
człowieczego gęsto rozstawionego czu-
cia. Tutaj robotyka jeszcze nie znalazła 
rozwiązania. Największym problemem 
jest naśladowanie czegoś przy niedo-
stępności materiału, z którego to coś zo-
stało wykonane w naturze.
Mówimy o  prototypie. Czy na świecie 

nie ma już takiej dłoni?
Jest ich sporo, ale chcemy 

pokazać swoją niszę i  pójść 
o krok dalej.
Pana praca została uzna-
na przez „Puls Biznesu” za 

najlepszy projekt in-

Na ratunek robotem?
Z dr. Krzysztofem Walasem z Instytutu 
Automatyki i Inżynierii Informatycznej 
Politechniki Poznańskiej 
rozmawia Merkuriusz
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nowacyjny. Czy chowa Pan w zanadrzu 
jeszcze jakieś plany naukowe? 

Nie. Prowadzenie badań naukowych 
na szerszą skalę wymaga powiększenia 
zespołu i  uzyskania środków. Tak dzi-
siaj wygląda nauka. Samemu nie jest się 
w  stanie dużo zdziałać, zwłaszcza przy 
przedmiotach technicznych. Gdyby cho-
dziło na przykład o  matematykę, myślę, 
że można by sobie pozwolić na zwiększe-
nie samodzielnej pracy, a  przy naszych 
projektach często trzeba wytworzyć apa-
raturę, stworzyć oprogramowanie, a  to 
wymaga działań zespołowych.
Bierze Pan udział w  różnych misjach 
międzynarodowych…

Odbyłem półtoraroczny staż w  An-
glii, czego pokłosiem jest Lider, bo jako 
naukowiec uczestniczyłem w  projek-
cie dotyczącym manipulacji obiektami 
i chwytania, stąd idea, żeby po powrocie 
skierować się ku tym badaniom. Przy-
padkiem otrzymałem odpowiedź na py-
tanie, co chciałbym robić w  przyszłości. 
Staram się też pomagać w  organizacji 
różnego typu warsztatów. Jeden z  nich 
dotyczy percepcji obiektów przy pomo-
cy czujników 3D. Warsztaty odbywają się 
cyklicznie i  są organizowane przy Mię-
dzynarodowej Konferencji Wizyjnej. By-
łem jednym z aranżerów pierwszej edycji 
w 2015 roku w Chile. Druga miała miejsce 
zeszłego roku w  Amsterdamie, a  na ko-
lejną – której również jestem współorga-

nizatorem, wybieramy się 
w  tym roku do Wenecji. 

Udzielam się też w orga-
nizacji euRobotics jako 
koordynator Europej-
skiego Tygodnia Robo-
tyki w  Polsce. To wyda-
rzenie ma propagować 
naukę przedmiotów 
techniczno-inżynieryj-
nych wśród młodych lu-
dzi, pokazywać, właśnie 
poprzez robotykę, że 
jest w  nich coś intere-
sującego. To jedyny ty-
dzień w roku, który nale-

ży do nas i podczas którego robimy dużo 
hałasu na temat robotyki, w co angażują 
się ludzie z wszystkich krajów Europy. 
W  swojej karierze prowadził Pan także 
prelekcje dla dzieci i młodzieży, podczas 
takich wydarzeń jak Cyberbot – Festiwal 
Robotyki, Festiwal Nauki i Sztuki. Praca 
z młodymi ludźmi to fajne zajęcie?

Tak. Wejście w interakcję z młodzieżą 
jest bardzo ciekawe. Zresztą to też oka-
zało się przydatne w  przygotowywaniu 
warsztatów na Europejski Tydzień Robo-
tyki; dało wyczucie, co warto przekazać, 
a  czego nie. Przenoszenie prezentacji 
uczy, jak zmieniać treść przekazu. On 
musi być wykładany w różnych formach, 
przystępny i  dostosowany do wieku od-
biorców. Podstawą zrozumiałości prze-
kazu jest, jak często się mówi, wytłuma-
czenie danej rzeczy tak, jakby miało się 
przed sobą pięciolatka. To rzeczywiście 
momentami bywa trudne, ale jednak się 
udaje. Staram się ułatwić przekaz przez 
demonstrację danego zjawiska na żywo, 
w uproszczony sposób. Nawet biorąc do 
ręki jakieś światełko, można udowodnić, 
że to istotnie działa, i objaśnić jak. 
Które osiągnięcie uznałby Pan za naj-
ważniejsze? 

Trudne pytanie. Messor I  i  Messor 
II, czyli seria robotów kroczących, które 
zbudowaliśmy w  instytucie z kolegą Do-
minikiem Belterem, jest na pewno dużym 
osiągnięciem. Bardzo przyczyniło się do 
naszego rozwoju naukowego. 
Messor wygląda pięknie, ale proszę wy-
jaśnić, czemu on służy.

W tym momencie do badań nad tym, 
jak poruszają się roboty. Pomocne okazuje 
się przyglądanie się owadom i  wzorowa-
nie się na nich. Można powiedzieć, że na-
sze ruchome maszyny są wykonane i dzia-
łają na podobieństwo owadów. Wiele daje 
nam zapoznawanie się z  ich życiem po-
przez lekturę specjalistycznych tekstów. 
Czytamy, jak powinny chodzić owady, 
i  ten sam sposób chodzenia aplikujemy 
robotom. Co ciekawe, koledzy z  Niemiec 
zakupili patyczaki i  po dłuższym okresie 
obserwacji zastosowali u robotów ich spo-

sób poruszania się. Te inspirowane biolo-
gicznie chody były naprawdę ciekawe. 
Czyli przyłączenie sześciu nóg też jest 
inspirowane budową owadów?

Tak. I ponieważ mają sześć nóg, chce-
my się przyjrzeć, jak przez lata ewolucji 
natura wypracowała sposób poruszania. 
W tym momencie przeskakujemy z mniej-
szych stworzeń do trochę większych 
i budujemy robota czworonożnego, i bę-
dziemy się wzorować na sposobie prze-
mieszczania się ssaków czworonożnych.
Czy to wyższy poziom trudności?

Dużo wyższy. Ponieważ robot nie bę-
dzie tak stabilny, czeka nas konieczność 
szybszego reagowania na wszelkie sytu-
acje, ale też dzięki mniejszej liczbie nóg 
będzie mógł troszkę podbiec czy pod-
skoczyć, co na pewno doda jego ruchom 
dynamiki.  
Jakie są Pana najbliższe plany? Zbliża 
się Pan do habilitacji?

Jestem na półmetku, minęły cztery 
lata, a ustawowo, jako pracownik uczelni, 
mam osiem. Czeka mnie dużo publikacji 
w czasopismach, bo one są tutaj najważ-
niejsze, może też przygotowanie mono-
grafii. Tak więc oprócz projektów przede 
mną mnóstwo pracy edytorskiej i pisania. 
Będzie Pan jednym z prelegentów pod-
czas konferencji i  wystawy „Przemysł 
4.0” 11 kwietnia br. w  Warszawie. Jaki 
temat przemówienia Pan wybrał?

Będę mówił o  tym, jak roboty stają 
się bardziej elastyczne, w sensie dostoso-
wania się do otaczających je warunków. 
I  jakby znów wracam do tego, czym się 
zajmuję, czyli do percepcji, również żeby 
wskazać, że roboty są w stanie coraz wię-
cej zobaczyć, poczuć bądź bardziej przy-
stosować się do pracy. Tu już nie wszystko 
musi być tak sztywno przymocowane 
do stołu. Tą jedną z  zasadniczych zmian 
przemysłu jest dostosowanie robotów do 
otoczenia. 
Czego można Panu życzyć?

Wytrwałości. Żeby nie dać się znie-
chęcać chwilowym problemom.
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Śremskie Żyrafy rozda-
ne. Proszę przybliżyć 
sylwetki uhonorowa-
nych i  wyjaśnić, dlacze-
go właśnie żyrafy?  

Żyrafy to jedne z nie-
wielu zwierząt, które od 

razu zyskują naszą sympatię i  podziw. 
Dlatego właśnie stały się symbolem wy-
różnienia tego, co atrakcyjne, przebojo-
we i niepowtarzalne. W skrócie powiem, 
że żyrafy są najlepsze, bo.... sięgają naj-
wyżej! (śmiech) 
W  tegorocznej dziewiątej edycji wrę-
czyłem sześć statuetek. Otrzymali je: 
Olga Garstka – zwyciężczyni Must Be 
The Music, Hubert Skrzydlewski – mistrz  
taekwondo, Beata i  Sława Szymiczek – 
siostry, które propagują zdrowy styl życia 
i  organizują bezpłatne treningi fitness, 
sztafeta pływacka – czternaście osób, 
które przepłynęło 500 km rzeką Wartą, 
akcentując potrzebę wsparcia Kliniki On-
kologii dla dzieci w  Poznaniu, miłośnicy 
gier planszowych za aktywne propa-
gowanie planszówek oraz klasa piłkar-
ska SP6 – triumfatorzy ogólnopolskich 
mistrzostw w  Głuchołazach. Na stronie 
srem.pl przez miesiąc trwało głosowa-
nie na najbardziej popularną, zdaniem 
internautów, nominację. 33% głosów 
przypadło sztafecie pływackiej i  to ona 
otrzymała najwyższą statuetkę. 
Dodam jeszcze, że noworodki urodzone 
i zameldowane w gminie Śrem otrzymu-
ją śpioszki – pajacyki z rysunkiem żyrafy 
i  z  napisem „Ja też będę kimś wyjątko-
wym”, a  pierwszoklasiści śniadaniówki, 
aby już od najmłodszych lat wpajać im, 
że mogą spełnić swoje marzenia i  spro-
stać wielu wyzwaniom. 
Czym jest projekt „Aktywni w Śremie”?

Projekt o wartości 1,6 mln zł, realizo-
wany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 
2020, został dofinansowany z Funduszów 
Europejskich kwotą 1,5 mln zł. Jego ce-
lem jest zwiększenie szans bezrobotnych 
na zatrudnienie poprzez podniesienie 
ich kwalifikacji i doświadczenia zawodo-
wego, zwiększenie aktywności społecz-
nej osób zagrożonych ubóstwem i  wy-
kluczeniem społecznym, nabycie przez 

nie nowych umiejętności społecznych 
i wiedzy w zakresie aktywnego stylu ży-
cia. Zaplanowaliśmy objęcie wsparciem 
osób i  rodzin zagrożonych lub doświad-
czających ubóstwa czy wykluczenia spo-
łecznego, niepełnosprawnych oraz ko-
rzystających z  Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Zawar-
liśmy dwa porozumienia o współpracy na 
rzecz realizacji usług aktywnej integracji, 
a w ramach Indywidualnego Planu Dzia-
łania wspólnie z  Powiatowym Urzędem 
Pracy podjęliśmy aktywizację zawodo-
wą osób należących do trzeciego profilu 
pomocy. Jeżeli po zakończeniu realizacji 
projektu dana osoba nie ma tego profilu 
i pozostaje bez pracy, to zarejestruje się 
w PUP. Uczestnicy mogą odbyć wybrane 
odpowiednio do swoich predyspozycji 
i  możliwości szkolenie zawodowe i  po-
zyskać skierowanie na sześciomiesięcz-
ne staże zawodowe. Proponujemy kurs 
utrzymania porządku na terenach zielo-
nych, kurs opieki nad dzieckiem i osobą 
starszą, kurs administracyjno-biurowy 
oraz kosmetyczny, wizażu i  stylizacji pa-
znokci. Szkolenia kończą się uzyskaniem 
certyfikatu i uprawnień do wykonywania 
zawodu.
Z  Pana inicjatywy gmina Śrem została 
członkiem Aglomeracji Poznańskiej, 
a następnie Metropolii Poznań. Jak dziś, 
w  świetle różnych obaw, np. warszaw-
skich, ocenia Pan ten projekt?    

Bardzo pozytywnie. Robimy swoje, 
by tworzyć od podstaw monolit orga-
nizacyjny i  przestrzenny. Jednocześnie 
obszar oddziaływania Metropolii Poznań 
pokrywa się z Obszarem Funkcjonalnym 
Poznania, jak i  ze Zintegrowanymi In-
westycjami Terytorialnymi – co oznacza 
ponad 800 mln zł dodatkowych środków 
finansowych pochodzących z  Unii Euro-
pejskiej. To naturalne powiązania organi-
zacyjne, komunikacyjne i finansowe. 
Jako gospodarz działa Pan na wielu   
płaszczyznach, reprezentując miasto 
w różnych stowarzyszeniach. Co ważne-
go jest w tej pracy?  

Rzeczywiście. Śrem, jako gmina liczą-
ca 40 tys. mieszkańców, nie jest duża. Po-
dejmowanie wyzwań wspólnie z  innymi 
gminami i  miastami daje większe możli-
wości, wsparcie i  silniejszy głos. Dlatego 
od wielu lat aktywnie działamy w różno-
rodnych stowarzyszeniach. Priorytetem 
było dla mnie przystąpienie do Aglome-
racji Poznańskiej, obecnie Metropolii Po-
znań. Dzięki temu zostaliśmy objęci nową 

formą współpracy samorządów współfi-
nansowanych z Funduszów Europejskich 
– Zintegrowanymi Inwestycjami Teryto-
rialnymi (ZIT). Przygotowaliśmy wspólną 
strategię ZIT dla Obszaru Funkcjonalne-
go Poznania i aktualnie staramy się o po-
zyskanie środków unijnych na realizację 
ważnych dla miasta projektów: moder-
nizację Muzeum Śremskiego wraz z  bu-
dową sali widowiskowej, termomoderni-
zację szkoły podstawowej nr 6 w Śremie 
czy przebudowę szkoły w  Dąbrowie. 
Przygotowujemy również dwie aplikacje 
na budowę węzłów integracyjnych ce-
lem usprawnienia komunikacji na terenie 
miasta. Biorąc czynny udział w  pracach 
Zarządu Związku Miast Polskich czy Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopol-
skich, wspólnie z  innymi samorządami 
dbamy o interesy mieszkańców oraz po-
dejmujemy działania na rzecz dobrej sa-
morządności i rozwoju. Dodam, że w Śre-
mie swoją siedzibę ma, złożone z sześciu 
gmin i  powiatu śremskiego, regionalne 
stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regio-
nu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspie-
rania Małej Przedsiębiorczości, w którym 
przewodniczę Zarządowi. Instytucja 
wspiera małych i  średnich przedsiębior-
ców poprzez pomoc w  przygotowywa-
niu aplikacji o środki unijne, organizację 
szkoleń dla pracowników, udzielanie 
pożyczek w  ramach programu JEREMIE, 
a przy okazji promuje ofertę turystyczną 
regionu. Podejmowane działania cieszą 
się popularnością i  uznaniem regional-
nych przedsiębiorców. 
Uczestniczyliście Państwo w Tour Salon 
na MTP. Co proponowaliście? 

Prezentowaliśmy się na dwóch sto-
iskach. Pierwsze – Metropolii Poznań, 
przy którym PLOT promowało oferty 
turystyczne gmin członkowskich, w  tym 

Sięgamy wysoko
Z burmistrzem Śremu 
Adamem Lewandowskim 
rozmawia Viola Ordon
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oczywiście Śremu, zdobyło statuetkę 
Acanthus Aureus za najlepiej zaprojek-
towane stanowisko. Drugie, gdzie można 
było poznać ciekawe miejsca i  zabytki 
śremskie, to stoisko Visit Wielkopolska, 
czyli Wielkopolskiej Organizacji Tury-
stycznej. Tutaj ofertę przedstawiali pra-
cownicy Stowarzyszenia Unia Gospodar-
cza Regionu Śremskiego. 
Z  niecierpliwością oczekujemy sezonu 
wiosenno-letniego, by uruchomić wypo-
życzalnie rowerów i   plażę miejską nad 
jeziorem oraz przystąpić do realizacji za-
planowanych już wydarzeń sportowych: 
triathlonu, półmaratonu, maratonu MTB, 
zawodów nordic walking i wielu innych. 
Gmina Śrem przystąpiła do realizacji 
aktualizacji Programu Rewitalizacji Ob-
szaru Miejskiego. Proszę o komentarz.

Projekt został dofinansowany z  Fun-
duszów Europejskich kwotą 55 tys. zł. 
Jego celem jest przygotowanie podstaw 
kompleksowego procesu rewitalizacji 
obszarów wymagających interwencji. 
Chodzi o  niwelację problemów spo-
łecznych, poprawę dostępu do kultury 
i  rekreacji oraz warunków kształcenia, 
zmniejszenie problemu ubóstwa i pozio-
mu przestępczości. Zespół, pod okiem 
zewnętrznego eksperta, opracuje pro-
jekt, który zostanie przedłożony Radzie 
Miejskiej w Śremie. Co ważne, w proces, 
jako fundament, wpisana jest partycy-
pacja społeczna. Dotyczy to każdego 
etapu: diagnozowania, programowania, 
wdrażania i  monitorowania. Program 
poddajemy dyskusji w oparciu o diagno-
zę lokalnych problemów społecznych, 
gospodarczych, przestrzenno-funkcjo-
nalnych, technicznych i środowiskowych. 
Warunkiem sukcesu jest współpraca 
i wysiłek różnych podmiotów. 
Realizujecie Państwo program Rodzina 

3+. Co zawiera?  
Jako druga wielkopolska gmina we 

wrześniu 2013 roku uruchomiliśmy pro-
jekt skierowany do rodzin wielodziet-
nych – z trojgiem lub większą liczbą dzie-
ci. Obecnie zarejestrowanych jest 567 
rodzin, tj. 2928 osób. Rodziny otrzymują 
ulgi w opłacie za pobyt w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę. Zorgani-
zowaliśmy także imprezy integracyjne: 
festyny, spotkania z kulturą w bibliotece, 
kinie czy w  muzeum. Do programu do-
łączyło już 94 przedsiębiorców, którzy 
udzielają rabatów na oferowane towary 
i  usługi. Za swoje zaangażowanie otrzy-
mali statuetki i podziękowania. 
Czym chciałby się Pan pochwalić? 

Przez lata pracy na stanowisku bur-
mistrza dużo się działo. Mimo napotyka-
nych trudności spełniło się wiele moich 
planów i  zamierzeń, wciąż jednak po-
zostaje sporo do zrobienia. Zmienił się 
wizerunek Śremu, co często doceniają 
osoby, które przed laty stąd się wypro-
wadziły. Udało się wykonać termomo-
dernizację prawie wszystkich budynków 
gminnych, zrealizowaliśmy wiele inwe-
stycji drogowych, trwa przebudowa ba-
senu. Działaniem wyróżniającym nas na 
tle innych gmin jest zapewnienie wszyst-
kim dzieciom miejsc w  przedszkolach. 
Cztery przedszkola, siedem oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach i dziewięć 
przedszkoli prowadzonych przez inne 
podmioty otrzymują dotacje od gminy 
i oferują liczbę miejsc nawet większą niż 
aktualna liczba dzieci w gminie. Finanso-
wanie tych placówek jest dużym wydat-
kiem, jednak takie rozwiązanie pozwala 
rodzicom na podejmowanie pracy, a idąc 
dalej – poprawia jakość życia śremian. 
W  ubiegłym roku wprowadziliśmy bez-
płatną komunikację miejską dla miesz-

kańców. W  porównaniu do danych 
z ubiegłych lat wskaźniki korzystania z tej 
formy transportu wzrosły o ponad 100%. 
Mam nadzieję, że dzięki temu zmniejszy 
się ruch samochodowy, a  mieszkańcy 
zaczną korzystać z komunikacji miejskiej 
czy z rowerów. 
Możemy też pochwalić się niemal stupro-
centowym skanalizowaniem obszaru i ni-
skim wskaźnikiem bezrobocia. Według 
statystyk pod koniec stycznia br. w  Śre-
mie były 603 osoby bezrobotne, a stopa 
bezrobocia w  całym powiecie wynosi 
4,1%. Te dane potwierdzają intensyw-
ność rozwoju gminy również w aspekcie 
gospodarczym. 
Kiedy znalazł Pan czas na napisanie 
książek? Proszę o nich opowiedzieć. Czy 
czyta Pan inne oprócz swoich? 

Od 30 lat zajmuję się literaturą. Je-
stem członkiem Poznańskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich, a także auto-
rem esejów, artykułów dotyczących kry-
tyki literackiej i dziewięciu książek, które 
uzyskały szereg wyróżnień i  nagród, jak 
książka 50/pięćdziesiąt. Wiersze wybrane 
czy Drzewa niby ludzie. Moje publikacje 
znalazły się w wielu zbiorach literackich, 
czasopismach fachowych, jak „Gazeta 
Kulturalna”, „Forum Myśli Wolnej”, „Te-
mat”, „Życie Literackie”, i były, i nadal są 
tłumaczone na język niemiecki, czeski, 
włoski, ukraiński, wietnamski, esperanto, 
węgierski czy rosyjski. Literatura to moja 
pasja, a  czytanie uważam za największą 
przyjemność. Czytam wiele, głównie 
biografie sławnych ludzi, a  szczególnie 
literatów. 

fot. M. Dziuba
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Jak się Pani czuje, jako świeżo upieczo-
na profesor?

To ogromne wyróżnienie. Jednak od-
noszę wrażenie, że są w stosunku do mnie 
większe oczekiwania… 
Od razu..?

Tak. Od wielu osób słyszę, że czekają 
na kolejne dokonania... 
Kim Pani jest z wykształcenia?

Jestem ekonomistą. Ukończyłam han-
del międzynarodowy na kierunku stosun-
ki gospodarcze i  polityczne na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu, a następnie studiowałam 
zarządzanie przedsiębiorstwami europej-
skimi na Ecole Supérieure de Commerce 
de Paris we Francji. Po powrocie do Polski 
podjęłam studia doktoranckie na Poli-
technice Poznańskiej i  wówczas zajęłam 
się badaniami nad recyklingiem pojaz-
dów. Z tym obszarem badawczym jestem 
związana do dziś. Miałam też okazję pra-
cować w  przemyśle. Najpierw pracowa-
łam w  dziale spedycji międzynarodowej 
w  Raben Logistics, następnie w  dziale 
public relations w  Renault we Francji,  
a w trakcie studiów doktoranckich w pol-
skiej filii Bergerat Monnoyeur jako specja-
lista do spraw finansów.
Jest Pani osobą multidyscyplinarną. 

Właśnie tak jest. Na Politechnice Po-
znańskiej, mimo mojej specjalizacji na-
ukowej związanej z  ochroną środowiska, 
przede wszystkim prowadzę zajęcia z eko-
nomii, zarządzania i finansów. Natomiast 
w mojej pracy badawczej te dwa obszary 
łączą się ze sobą, bo zajmuję się tematami 
związanymi z organizacją sieci recyklingu, 

ekonomiką oraz rentow-
nością 

przedsiębiorstw zajmujących się demon-
tażem pojazdów. 
Jak przybliżyłaby Pani swoją drogę na-
ukową, tę poza murami uczelni? 

Moja droga naukowa związana jest 
przed wszystkim z  Politechniką Poznań-
ską. Chociaż dzięki kolejnym osiągnię-
ciom nawiązałam współpracę z  różnymi 
organizacjami i  instytucjami poza moją 
macierzystą uczelnią. W  mojej pracy na-
ukowej podjęłam problematykę recy-
klingu, który w 2001 roku był na tyle no-
wym zagadnieniem, że właściwie trafiłam  
w  niszę na rynku. Stąd bardzo szybko 
zostałam przyjęta do różnych organiza-
cji i  gremiów zajmujących się kwestia-
mi organizacji recyklingu samochodów  
w  Polsce. Współpracuję zarówno ze Sto-
warzyszeniem Forum Recyklingu Samo-
chodów, jak i ze Związkiem Pracodawców 
Recyklerzy Polscy. Z  ramienia tych orga-
nizacji uczestniczyłam w  pracach nad 
nowelizacją Ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 
Wybrała Pani popularny ostatnio te-
mat, który rozwija się ze względu na 
ciągle zwiększającą się liczbę starych 
aut, szczególnie w Polsce.

Co widać przede wszystkim po liczbie 
i  wieku importowanych do kraju samo-
chodów, ale również po liczbie samocho-
dów wycofanych z eksploatacji, które tra-
fiają do recyklingu.
 Jakie wnioski wynikają z  Pani publi-
kacji?

Moje ostatnie prace badawcze doty-
czyły oceny rozwiązań, które przynoszą 
najbardziej efektywne rezultaty. Staram 
się prowadzić analizę wieloaspektową, 
czyli uwzględniam zarówno kryteria eko-
nomiczne, głównie rentowność przed-
siębiorstw działających w  sieci, także 
kryteria związane z  ochroną środowiska, 
np. wskaźniki odzysku i  recyklingu, jak 
i kryteria społeczne, takie jak dostępność 

sieci dla właścicieli pojazdów. Z  punk-
tu widzenia zrównoważonego rozwoju, 
czyli po uwzględnieniu wszystkich trzech 
obszarów, najbardziej skuteczne okazują 
się te rozwiązania, w  których występują 
zachęty finansowe dla właścicieli pojaz-
dów związane z przekazaniem samocho-
dów do sieci recyklingu. Ma to miejsce na 
przykład w Norwegii, gdzie zastosowano 
system opłat depozytowych, czy w  pań-
stwach, w  których za przekazanie po-
jazdu do sieci recyklingu wypłacana jest 
rekompensata finansowa, tak jak w Danii. 
W tych krajach udział szarej strefy szybko 
maleje i  większość lub prawie wszystkie 
samochody trafiają do sieci recyklingu. 
Dzięki takim rozwiązaniom właściciele 
pojazdów otrzymują pieniądze za swoje 
wraki, spełnione są wymogi ochrony śro-
dowiska, bo wszystkie wycofane z użytku 
pojazdy są przetwarzane zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, i  poprawia się 
także rentowność stacji demontażu z racji 
większej liczby trafiających do nich po-
jazdów. W Polsce szara strefa demontażu 
ciągle jest problemem. Jeszcze parę lat 
temu 25-30%, a więc jedną trzecią samo-
chodów, oddawano do oficjalnych stacji 
demontażu, a  cała reszta była demonto-
wana nielegalnie. W  tej chwili sytuacja 
się poprawiła – wskaźnik wzrósł prawie 
do 50%, ale zakres szarej strefy nadal 
jest duży i niestety może się powiększyć  
w  związku z  wprowadzonymi zmianami  
w ustawie o recyklingu.
Z  czego wynika recykling aut poza 
przedsiębiorstwami oficjalnymi?

Stacje, które działają oficjalnie, muszą 
spełniać odpowiednie wymogi ochrony 
środowiska, czyli muszą posiadać stosow-
ne wyposażenie oraz właściwie przygo-
towane zaplecze techniczne, co wymaga 
znaczących nakładów. Koszt urządzenia 
nawet niezbyt dużej stacji demontażu 
waha się w granicach miliona złotych. Co 
więcej, takie stacje są zobowiązane do 
uzyskania wskaźnika odzysku na pozio-
mie 95%, czyli po procesie przetwarzania 
zaledwie 5% masy można przekazać na 

składowisko odpadów, a  95% powinno 
zostać wykorzystane użytecznie po-

przez przeznaczenie zdatnych czę-
ści zamiennych do zamontowania  
w  innych pojazdach albo poprzez 
przetworzenie materiałów na su-

rowce wtórne, ewentualnie spale-
nie z odzyskiem energii, przy czym 

tutaj maksymalny próg wynosi 

Szara strefa recyklingu 
Z prof. dr hab. Agnieszką Merkisz 
-Guranowską z Instytutu Maszyn 
Roboczych i Pojazdów Samochodowych 
rozmawia Maja Netter
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10%. W szarej strefie demontaż przebiega 
bez zachowania wymogów ochrony śro-
dowiska, co powoduje przedostawanie 
się substancji niebezpiecznych do grun-
tu i  dalej do wód gruntowych. Ponadto 
demontuje się wyłącznie to, co można 
sprzedać, a reszta odpadów trafia na skła-
dowiska, ale najczęściej nawet do tego nie 
dochodzi. Wraki pojazdów stoją gdzieś na 
podwórkach lub na terenie danego przed-
siębiorstwa, które oficjalnie prowadzi inną 
działalność, np. warsztat samochodowy 
czy skup złomu. Te firmy nie są zarejestro-
wane jako stacje demontażu, ale jako inne 
przedsiębiorstwa, gdzie przy okazji odby-
wa się demontaż. 
Czy proponuje Pani jakieś rozwiązania 
w tej materii?

Wraz ze stowarzyszeniami, które zaj-
mują się recyklingiem i zrzeszają oficjalnie 
zarejestrowane stacje demontażu, lobbu-
jemy w  kierunku wprowadzenia nowych 
rozwiązań finansowych dla posiadaczy 
pojazdów. Jeżeli właściciel uzna, że użyt-
kowanie jego pojazdu jest ekonomicz-
nie nieuzasadnione, to chce go sprzedać  
i szuka, najczęściej w internecie, punktów 
skupu starych samochodów. Tym sposo-
bem w  większości przypadków trafi do 
szarej strefy. Jednak nawet jeśli trafi do 
oficjalnie działającej stacji, to propozycja 
kupna samochodu za, powiedzmy, 500 zł 
okaże się mniej korzystna niż oferta kup-
na za 1000 albo 1500 zł zaproponowana 
przez przedsiębiorców z szarej strefy. Tu-
taj działają prawa rynku, więc decyzja jest 
podejmowana w oparciu o rachunek eko-
nomiczny; samochód przekazuje się temu 
przedsiębiorstwu, które więcej zapłaci. 
Szczerze mówiąc, Polacy w ogóle nie zdają 
sobie sprawy, że mamy w Polsce oficjalnie 
działające stacje demontażu. Zauważmy, 
że na przykład stacje kontroli pojazdów 
są oznaczone ustandaryzowanym typem 
tablicy informacyjnej, stąd wiadomo, że 
trafiliśmy do przedsiębiorstwa posiada-
jącego zgodę na przeprowadzanie prze-
glądów okresowych. W  przypadku stacji 

demontażu nie ma czegoś takiego, stąd 
właścicielowi samochodu trudno zorien-
tować się, czy trafił we właściwe miejsce. 
Co więcej, stacje demontażu nie mają na-
wet jednej wspólnej nazwy. Te przedsię-
biorstwa nazywają się różnie, Auto-Złom, 
Kasacja Pojazdów, Skup Samochodów, 
rzadko kiedy faktycznie nazywa się je sta-
cjami demontażu pojazdów. Przeciętny 
Polak nie jest w  stanie odróżnić oficjal-
nie działającej stacji od przedsiębiorstwa  
z szarej strefy. 
Po tym, co usłyszałam, aż się boję za-
pytać, na jakim etapie, jeżeli chodzi 
o  recykling samochodów, znajduje się 
Polska na tle innych krajów, jak na przy-
kład Norwegii czy Holandii?

Na tle wymienionych państw polska 
sieć recyklingu jest zdecydowanie mniej 
efektywna. To, w czym odstajemy od lide-
rów recyklingu pojazdów, to zakres szarej 
strefy oraz brak narzędzi finansowania 
systemu. W  Norwegii i  w  Holandii dzia-
łają integratorzy sieci, tj. konsorcja, które 
organizują i nadzorują sieć. Odpowiadają 
między innymi za przyjmowanie przed-
siębiorstw do systemu i rozbudowę infra-
struktury recyklingu, dysponują fundu-
szem opłat recyklingowych, oferują różne 
usługi dla stacji demontażu. W  Holandii 
przy zakupie nowego pojazdu właściciel 
wnosi opłaty służące dofinansowaniu 
przedsiębiorstw i  rozwojowi technologii, 
które mają podnieść wskaźnik recyklingu 
pojazdów. 
Ciekawy sposób funkcjonowania recy-
klingu ma też Japonia. 

Sieć japońska jest dobrze rozwinię-
ta i  charakteryzuje się bardzo wysoki-
mi wskaźnikami odzysku i  recyklingu. 
Japońskie rozwiązanie jest najbardziej 
skompilowane, gdyż poza tradycyjnymi 
uczestnikami sieci, tj. punktami odbioru, 
stacjami demontażu i strzepiarkami, funk-
cjonują tam inne podmioty zajmujące się 
odbiorem i  przetwarzaniem poszczegól-
nych odpadów w  imieniu producentów. 
W  Japonii szereg obowiązków organiza-

cyjnych spoczywa właśnie 
na producentach, w  tym 
nakaz odbioru, przetwo-
rzenia i  uzyskania odpo-
wiednich wskaźników naj-
bardziej problemowych 
odpadów – poduszek po-
wietrznych, frakcji lekkiej 
i  czynników chłodniczych. 
Przy czym finansują te 
działania właściciele sa-
mochodów. Przyszły wła-
ściciel, nabywając pojazd, 
uiszcza opłatę recyklingo-

wą ustaloną przez danego producenta 
samochodów. Natomiast polscy przedsię-
biorcy są pozostawieni sami sobie. Usta-
wa o  recyklingu narzuca producentom 
samochodów obowiązek organizacji sieci 
odbioru, ale po ostatniej nowelizacji usta-
wy z  2015 roku producent ma zapewnić 
zaledwie 48 punktów odbioru pojazdów. 
W  każdym województwie muszą być 
zlokalizowane trzy punkty, w  tym jedna 
stacja demontażu, położone w  różnych 
miejscowościach. Ta ilość jest niewystar-
czająca, bo nie zapewnia należytego do-
stępu do sieci. Nie przewidziano także 
żadnego dofinansowania systemu. Wcze-
śniej dopłaty do recyklingu pozwalały na 
zapłacenie ostatnim właścicielom za od-
biór samochodu i podnosiły konkurencyj-
ność oficjalnie działających stacji wobec 
szarej strefy. Dopłaty mógł uzyskać każdy 
prowadzący stację demontażu, spełniają-
cy wymogi zawarte w ustawie. 
Teraz nieco z innej beczki. Jaką książkę 
czytała Pani ostatnio?

Ostatnio pochłonęło mnie Sekretne 
życie drzew Petera Wohllebena. Wciągnę-
ła mnie też powieść o  Paryżu, Edwarda 
Rutherfurda, w  której historia miasta 
przedstawiona została na tle dziejów jego 
mieszkańców. 
Znajduje Pani czas na pójście do teatru?

Rzadko. Jednak ostatnio byliśmy z mę-
żem w Teatrze Muzycznym.

Prof. dr hab. Agnieszka Merkisz–Guranowska 
jest kierownikiem Zakładu Systemów Trans-
portowych w Instytucie Maszyn Roboczych  
i Pojazdów Samochodowych i pracownikiem 
naukowo-badawczym na Wydziale Maszyn Ro-
boczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. 
Prowadzi badania z zakresu kształtowania sieci 
recyklingu wycofanych z eksploatacji środków 

transportu oraz kształtowania zrównoważonych systemów trans-
portowych w skali mikro, mezo i makro. Jest autorką ponad 150 
publikacji i dziesięciu zgłoszeń patentowych. Uczestniczyła w 90 
projektach i pracach badawczych realizowanych na potrzeby nauki  
i przemysłu. Należy m.in. do amerykańskiego stowarzyszenia inży-
nierów SAE International, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekolo-
gicznych i Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. 
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W  lutym, wspólnie  
z  rektorem Uniwersy-
tetu Przyrodniczego, 
dyrektorem general-
nym Lasów Państwo-
wych i  przewodniczą-

cym Polskiego Towarzystwa Leśnego, 
objął Pan patronatem Ogólnopolską 
Konferencję Młodych Naukowców 
„Przyroda – Las – Technologia”. Proszę 
opowiedzieć o tym wydarzeniu.

Konferencję co roku organizuje Samo-
rząd Doktorantów Wydziału Leśnego Uni-
wersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu. Tak 
jak poprzednie, również czwarta edycja, skie-
rowana wyłącznie do doktorantów, została 
podzielona na trzy części. Odbyła się sesja re-
feratowa, gdzie zaprezentowano czternaście 
różnych referatów, które dotyczyły tematów 
podjętych przez doktorantów w ich pracach 
naukowych, od problematyki drogownictwa, 
poprzez turystykę, biometrię, entomologię, 
mikologię, aż po ochronę gatunkową roślin 
i  zwierząt. Druga część to sesja posterowa, 
z  siedemnastoma wystawionymi plakatami. 
Trzecią częścią była wizyta w  Nadleśnictwie 
Łopuchówko. Uczestnicy mogli wysłuchać 
prelekcji nadleśniczego Tomasza Sobalaka na 
temat edukacji, turystyki i problemów zwią-
zanych z ochroną przyrody w nadleśnictwie. 
Odwiedzili też przepiękny Ośrodek Edukacji 
Leśnej w Łysym Młynie.
Czemu służyła konferencja?

To miejsce integracji środowiska dok-

toranckiego, okazja do spotkań, a  przede 
wszystkim do wymiany myśli i  warsztatu 
naukowego doktorantów. My, jako naukow-
cy i  nauczyciele akademiccy, pełniliśmy rolę 
recenzentów prac złożonych w konkursie na 
najlepszy referat i w związku z naszym długo-
letnim doświadczeniem badawczym służyli-
śmy radą, zwracaliśmy uwagę na rzeczy, które 
młody człowiek postrzega z innej perspekty-
wy. Gdy sam robiłem doktorat – wówczas 
najważniejszą dla mnie rzecz na świecie, było 
dokładnie tak samo. Po latach okazało się, że 
można to było wykonać nieco inaczej i lepiej. 
Najważniejsza jest ich pasja, chęć i zaangażo-
wanie. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Nie-
którzy prezentują swoje prace co roku przez 
cały okres realizacji doktoratu. Z  zaintereso-
waniem obserwujemy różnorodność badań 
prowadzonych przez inne ośrodki naukowe. 
W rankingu kierunków rolniczych i leśnych 
– Perspektywy 2016, Wydział Leśny znalazł 
się na piątym miejscu. Jak Pan to skomen-
tuje? To wysoko czy nie?

Wysoko, aczkolwiek podchodzę do ran-
kingów z  pewnym dystansem, bo zależy, 
kto jest organizatorem, kto ocenia i na jakie 
aspekty zwraca uwagę. Niemniej jest nam 
bardzo miło, tym bardziej że zostaliśmy skla-
syfikowani najwyżej z  wydziałów leśnych 
i najwyżej ocenieni przez kadrę akademicką. 
Najwyższą ilość punktów uzyskaliśmy też za 
wyróżnienie kierunku leśnictwo przez Pol-
ską Komisję Akredytacyjną. Właśnie w  ten 
weekend przeżyliśmy następną akredytację, 
więc za kilka miesięcy okaże się, czy ponow-
nie uzyskamy wyróżnienie. Póki co nadal je 
mamy i jako jedyny wydział kształcimy leśni-
ków w sposób najlepszy w Polsce. Najbardziej 
ucieszyło mnie, że przyznano nam 96% za 
publikacje naszych pracowników w dobrych 

czasopismach naukowych. Zanim zostałem 
dziekanem, pełniłem funkcję prodziekana 
ds. nauki, więc przez osiem lat zajmowałem 
się sprawami nauki, w  tym również publika-
cji. Przez ostatnie cztery lata zrobiliśmy mi-
lowy krok pod względem ich ilości i  jakości. 
Akurat jutro zamykamy parametryzację, czyli 
ocenę ministerstwa jakości naszych prac ba-
dawczych i  za kilka miesięcy okaże się, jak 
wypadamy na tle innych kierunków przyrod-
niczych w  Polsce. Cieszy, że ten postęp jest 
zauważalny. 
Panie Dziekanie, pamiętam uroczystość 
otwarcia Kolegium Cieszkowskich na 
Państwa na wydziale, na której wszyscy 
uczestniczący leśnicy byli absolwenta-
mi tej uczelni. 

Tak, to było trzy lata temu. Obecnie 
mamy potężną armię – 1400 studentów, 700 
osób to studenci studiów niestacjonarnych, 
którzy już w  większości pracują w  Lasach 
Państwowych czy w  parkach narodowych. 
Tak więc kształcimy sporo osób, które mają 
możliwość służyć polskiej przyrodzie, jeśli 
można tak górnolotnie powiedzieć.
Czy również tego roku Katedra Łowiectwa 
i  Ochrony Lasu prezentowała się na Tar-
gach Myślistwa i Strzelectwa KNIEJE?

Już drugi raz promujemy w  ten sposób 
Wydział i kadrę, ale przede wszystkim studia 
podyplomowe. Jesteśmy aktywni na Targach 
Drema, Targach Edukacyjnych, na Eko Forum, 
a tego typu wydarzenia pomagają promować 
nasze studia podyplomowe, prace badawcze 
i  usługowe. Chcemy być kojarzeni z  dobrą 
marką i z dobrymi praktykami. Formą promo-
cji są też wystawy. Leśnicy mają artystyczne 
dusze, dlatego każdego roku Wydział orga-
nizuje około dziesięciu wydarzeń kultural-
nych, w tym wystawy malarskie, rzeźbiarskie, 
plakatu, fotografii, także promocje książek. 
Swoje prace prezentują znani artyści, nawet 
zagraniczni, a czasem zostawiają nam swoje 
dzieła w prezencie. Ostatnio ogłosiliśmy kon-
kurs na plakat „Las to magiczne miejsce”, skie-
rowany wyłącznie do osób z wykształceniem 
artystycznym. Napłynęło kilkaset prac, też  
z zagranicy, a wyróżnione wiszą na ścianach 
w  Kolegium Cieszkowskich. Na bazie jednej 
z  nich wykonaliśmy koszulki wydziałowe. Te 
akcje promują Wydział i Uczelnię, i mimo że 
nagrody są często symboliczne, to wystawy 
cieszą się dużym powodzeniem, sporo osób 
także przychodzi na wernisaże. 
Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu 
w ubiegłym roku był nominowany do Pol-
skiej Nagrody Innowacyjności za realizację 
projektu „Zbuduj kompetencje i  rozpocz-
nij karierę. Program rozwoju dla Wydziału 
Leśnego”. Jakie były efekty, a jakie najważ-
niejsze punkty?

Nie uhonorowano nas nagrodą, ale sama 

Najważniejsza jest pasja
Z dziekanem Wydziału Leśnego 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
prof. dr. hab. Piotrem Łakomym 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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nominacja cieszy. Generalnie projekt miał 
rozwinąć kompetencje studentów Wydziału, 
poprzez wprowadzenie praktycznych form 
kształcenia. Na ten cel pozyskaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości 1 600 000 zł. 144 osoby 
przeszły szkolenia certyfikowane z  zakresu 
pilarza, brakarstwa, arborystyki, kursy bran-
żowe z  języka angielskiego, brały też udział 
w  warsztatach kompetencji interpersonal-
nych, w wizytach studyjnych w przedsiębior-
stwach czy w stażach zawodowych. Nie było 
problemu z  naborem. Studenci nie zawsze 
mają szanse nabycia dodatkowych umiejęt-
ności, a  tutaj dostali je w  pakiecie. Byliśmy 
jedynym wydziałem z  kierunków przyrodni-
czych, który realizował ten projekt.

Obecnie, wspólnie z  Wydziałem Tech-
nologii Drewna i  z  naszą komórką do spraw 
projektów strukturalnych otrzymaliśmy na-
stępny projekt, ukierunkowany na staże za-
wodowe – „Studiujesz- praktykuj”- program 
stażowy dla studentów Leśnictwa i  Techno-
logii Drewna na UPP w  ramach programu 
„Wiedza Edukacja Rozwój”. 240. studentów 
odbywa trzymiesięczne staże zawodowe, co 
zwiększy ich szanse na rynku pracy, a miejsca 
odbywania staży są też ewentualnymi miej-
scami przyszłego zatrudnienia. Zdarzały się 
przypadki, że jeśli stażyści wypadli dobrze, to 
po studiach wracali do nadleśnictw i po rocz-
nym stażu otrzymywali propozycję pracy.
W ubiegłym roku odbyła się też 28 Między-
narodowa Konferencja Studentów Leśnic-
twa i  Technologii Drewna InterFOB 2016. 
Co przyniosła?

Konferencję organizowali studenci Wy-
działów Leśnych z  Warszawy, Krakowa i  Po-
znania. Na marginesie powiem, że nasza 
załoga studencka wykazuje duże zdolności 
przy organizacji poważnych przedsięwzięć, 
radzi sobie w trudnych sytuacjach, takich jak 
np. znalezienie sponsorów. Ubiegłoroczne 
wydarzenie miało miejsce na terenie lasów 
olsztyńskich i  zakończyło się dużym sukce-
sem organizacyjnym. Początki udziału w mię-
dzynarodowych konferencjach studentów 
leśnictwa, w których brałem udział jako stu-
dent, sięgają 1989 roku.
To już konferencje z tradycjami.

Tak. Przybyli studenci z  wielu państw, 
np. z  Finlandii, Słowacji, Niemiec, Szwajcarii. 
Obrady odbywały się w  języku angielskim, 
więc to następna możliwość podnoszenia 
kwalifikacji. Oprócz dyskusji na temat form 
gospodarki leśnej w różnych krajach zaistnia-
ła okazja przedstawienia polskiego modelu 
leśnictwa w sesji terenowej w Nadleśnictwie 
Olsztyn. Wizytowano też Fabrykę Mebli For-
te i  tartaki firmy Stora Enso– jednego z  naj-
ważniejszych odbiorców drewna na terenie 
Polski. W części rekreacyjnej każda z narodo-
wości miała okazję się zaprezentować. Były 
integracje międzynarodowe, związane z kul-
turą, śpiewem, tańcem, kulinariami. W  przy-
szłym roku impreza odbędzie się na Słowacji.
Bardzo ciekawe wydarzenie…

Tak, ciągle chwalimy studentów, którzy 

ponadprzeciętnie angażują się w działalność 
Koła Naukowego Leśników i Samorządu Stu-
denckiego. Ewenementem jest, że w kole na-
ukowym działa 200 osób, jest dziesięć sekcji, 
podczas gdy na innych wydziałach powsta-
ją jedno, dwa lub trzy różne koła naukowe. 
U  nas działa się wspólnie. To też specyfika 
kierunku studiów leśnictwo, bo odkąd pa-
miętam, leśnicy zawsze trzymali jeden front, 
i  w  pracy, i  w  zabawie. Przez lata udaje się 
utrzymać monolit organizacyjny i towarzyski.
To piękny zawód, w  dzisiejszych czasach 
chyba nie brakuje kandydatów na leśników.

Tak, to zawód z  pasją, ale też misja, bo 
praca leśnika terenowego zaczyna się czasem 
o 4. rano i nie kończy się o godz. 15, a czasem 
grubo po 20 i  nigdy nie wiadomo, kiedy trze-
ba będzie pojechać do lasu.
W ubiegłym roku w czasopiśmie „Science” 
ukazała się praca, w której przedstawiono 
empiryczne dowody na to, że utrata różno-
rodności biologicznej może powodować 
obniżenie produktywności lasów.  Co to 
oznacza?

Współautorem był dr hab. Andrzej Ja-

godziński, który, jeżeli chodzi o  naukę, znaj-
duje się w  gronie osób wyróżniających się 
na naszym Wydziale. Praca bardzo złożona 
i długotrwała. Zaangażowało się w nią wiele 
ośrodków na całym świecie, przeanalizowa-
no tysiące powierzchni badawczych. Lasy 
są największym rezerwuarem biologicznej 
różnorodności, ale stabilność ekosystemów 
leśnych może być zachwiana przez różne 
czynniki, najpoważniejszym oczywiście są 
działania człowieka, który z  niewiedzy albo 
w  sposób rabunkowy chce korzystać z  tego 
środowiska. Wylesienia na masową skalę wy-
stępują przede wszystkim w krajach ubogich, 
bo bogate kraje mogą sobie pozwolić na 
import drewna, a  tym samym lepsze zacho-
wanie i ochronę. Na powierzchniach wylesio-
nych może dochodzić do degradacji gleby, 
za tym mogą pójść zmiany klimatyczne, też 
globalne. Wylesienia pomniejszają liczbę 
gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Celem 
pracy było poznanie bogactwa gatunkowego 
drzew, dojście do stanów w skali globalnej. Ta 
analiza pozwoliła stwierdzić, że utrata różno-
rodności ma wpływ na produktywność lasów, 
przede wszystkim na retencję w nich węgla – 
modny ostatnio temat. Kumulacja następuje 
również w  drewnie, a  więc drzewa, pobie-
rając dwutlenek węgla, wbudowują węgiel 
w  ściany komórkowe, są jego rezerwuarem, 
utrzymując nadwyżki w  formie związanej. 
Natomiast uwalnianie węgla następuje przy 
spalaniu czy rozkładzie drewna, więc zależy 
nam na jak największej ilości żywych drzew. 
Potencjalną korzyścią dla wzbogacenia róż-
norodności jest przebudowa drzewostanów, 
czyli zmiana składu gatunkowego, szczegól-
nie tam, gdzie drzewa są w  monokulturach, 
a siedlisko – gleba i klimat, a przede wszyst-
kim zasoby wodne pozwalają na to, żeby ro-
sło tam wiele gatunków drzew. Oczywiście 
nie wszędzie możemy to zrobić. Przykładowo 
na piaskach Puszczy Noteckiej, oprócz sosny 
i ewentualnie brzozy, nic nie urośnie, ale tam, 
gdzie gleba i zasoby wodne na to pozwalają, 
od lat przebudowujemy drzewostany. Obli-
czono też, że znaczenie różnorodności bio-
logicznej w  utrzymywaniu produkcyjności 
lasów jest ponad pięciokrotnie większe niż 
nakłady finansowe ponoszone na aktywną 
ochronę lasów w ujęciu globalnym.
Publikacja jest ważna i znalazła się w czasopi-
śmie naukowym o  wysokiej randze, jednym 
z najważniejszych na świecie, więc to olbrzy-
mie osiągnięcie Andrzeja i zespołu. 
W ubiegłym roku podpisano porozumienie 
pomiędzy siedmioma ogrodami botanicz-
nymi w Wielkopolsce. Jaki był cel?

Najważniejszym celem było wzajemne 
promowanie ogrodów, a  nie konkurowanie. 
Ogrody wydały wspólną ulotkę promocyjną, 
w  każdym z  nich stanie mapa informacyjna 
Wielkopolski ze wskazaniem pozostałych 
ogrodów, które warto zwiedzić. Każdy ogród 
jest inny. Nasz dwudziestohektarowy Ogród 
Dendrologiczny, który znajduje się na terenie 
kampusu, stanowi perełkę Wydziału Leśnego. 
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Skupiono w nim około tysiąca taksonów ro-
ślin drzewiastych, czyli krzewinek, krzewów 
i  drzew. Powstał na bazie parku dworskiego 
w 1925 roku, a więc ma długą historię i bardzo 
stary drzewostan. Udało nam się zgromadzić 
wiele kolekcji. Prawie za płotem odmienną 
kolekcję ma Ogród Botaniczny, wzbogacony 
o rośliny zielne.
Koło Leśników zainicjowało akcję „Nie po-
zwólmy zniknąć im z naszego krajobrazu”, 
chodzi tutaj o wierzby znajdujące się w Bo-
lechowie. Dlaczego tak ważne jest dbanie 
o stare, często wiekowe już drzewa? Czy ma 
to związek z omówionym już wydzielaniem 
węgla? 

Też. Natomiast wierzba, którą się ogławia, 
czyli tzw. wierzba głowiasta, znika z naszego 
krajobrazu.
Mówi Pan o tych wierzbach, które są poka-
zane na wielu nutach Chopina? 

Tak, na nutach Chopina, w  Chłopach 
Władysława Reymonta, są jeszcze wzdłuż 
dróg. Znikają, ale sentyment dla tych pięk-
nych drzew polskiego krajobrazu pozostaje. 
Ogławiane, co roku wypuszczają nowe pędy, 
z których później chętnie pozyskiwane są tzw. 
bazie. Ich jeszcze jedną ważną rolą jest zwięk-
szanie bioróżnorodności ubogich i  uboże-
jących ekosystemów polnych, szczególnie 
przy wielkoobszarowej produkcji rolniczej. 
Uprawy obejmują coraz większe powierzch-
nie, znikają remizy śródpolne, zadrzewienia, 
zakrzaczenia i stare drzewa. To często drzewa 
dziuplaste, miejsce schronienia ssaków, pta-
ków i  owadów chronionych. To też miejsce 
rozwoju licznych grzybów, a przy tym każdy 
chciałby gdzieś mieć jakieś stare drzewa. Na-
tomiast one osiągają pewien swój kres i  nie 
mogą być wiecznie stare, niemniej są rezer-
wuarem genetycznej puli danego gatunku. 
Korzystamy z  ich nasion. W  lasach natural-
nych najdłużej żyją najsilniejsze osobniki, 
najbardziej odporne na choroby, owady czy 
zjawiska pogodowe. Najstarsze obejmujemy 
często ochroną ścisłą jako Pomniki Przyrody, 
co ma też miejsce w  parkach, żeby cieszy-
ły oko imponującymi rozmiarami, piękną 
strukturą korony czy witalnością. Inicjatywa 
wyszła od studentów, którzy co chwilę za-
skakują czymś wspaniałym, poświęcają swój 
wolny czas na to, żeby pojechać ogłowić za 
kogoś te wierzby, bo nieogłowione niszczeją, 
często są wypróchniałe, konary stają się coraz 
grubsze, rozłamują się i zamierają. Corocznie 
ogławiane tworzą cienkie pędy, które nie 
ciążą pniom. W  dawnych czasach korzystali 
z  nich ludzie ze wsi, bo wierzba, jako dobry 
gatunek energetyczny była wykorzystywana 
w gospodarstwach domowych. Dzisiaj mamy 
kominki, dostarczane drewno często jest już 
porąbane i nie korzystamy z gałęzi ogławia-
nych wierzb, które giną z naszego krajobrazu. 

Podobną inicjatywą studentów było od-
szukanie sosny wejmutki na Ostrowie Tum-
skim. Tutaj takim dobrym duchem jest opie-
kun Koła Leśników dr hab. Jarosław Szaban, 
który z  zapałem zgłębia historię Wydziału 
i Koła Naukowego Leśników, a Koło jest rów-

nie stare jak życie studenckie w Poznaniu, bo 
powstało w  1919 roku, gdy powołano Uni-
wersytet Poznański i Wydział Rolniczo-Leśny, 
z którego bezpośrednio się wywodzimy. Już 
teraz zapraszam na ogólnopoznańskie ob-
chody stulecia Uniwersytetu Poznańskiego 
i  studiów leśnych w  Poznaniu. Uroczystości 
uczelniane i wydziałowe odbędą się osobno, 
jako że czujemy się spadkobiercami, a  za-
razem w  pewnym sensie grupą wybraną na 
uczelni. Zostały już powołane komitety ob-
chodów i  w  2019 roku czeka nas sporo im-
prez. A wracając do tematu, dr hab. Jarosław 
Szaban podrzuca czasem studentom różne 
pomysły i przeczytał, że Chopin w 1829 roku 
odwiedził Poznań i  wręczył sosnę wejmutkę 
arcybiskupowi Teofilowi Wileckiemu w darze 
dla księżniczki Elizy Radziwiłłówny. Drzewo 
podobno posadzono na Ostrowie Tumskim, 
a studenci postanowili sprawdzić, czy rzeczy-
wiście tam jest. Znaleźli, co prawda, wejmut-
kę, ale wiek nie pozwala utożsamiać jej z da-
rem Chopina. Część ogrodu przypałacowego 
została przeznaczona na trasę, więc prawdo-
podobnie wejmutkę ścięto. Zresztą jest ona 
obcym gatunkiem, w  naszych warunkach 
ulega też chorobom i nie wiadomo, czy prze-
trwałaby do naszych czasów.
Ale historia piękna. 
Studenci i pracownicy Wydziału niedawno 
wrócili z  Sumatry, wyprawy zorganizowa-
nej w ramach programu Lasy Świata. Jakie 
wrażenia?

Sam program jest unikalny, bo wysyła-
my studentów na trzytygodniowe wyprawy 
w  egzotyczne zakątki. To już czwarty raz. 
W  2014 roku były Karaiby, w  2015 – Borneo, 
w 2016 Amazonia i spływ Amazonką, a teraz 
przyszedł czas na Sumatrę. Dziekan Wydzia-
łu Leśnego w zależności od sytuacji funduje 
jedno albo dwa stypendia, ale też zdobywa-
my stypendia fundowane przez inne insty-
tucje lub osoby prywatne, tak że zwykle są 
cztery lub pięć. Dziesięcioosobowa kapitu-
ła wyróżnia kandydujących studentów za 
działalność pozanaukową i za aktywność na 
rzecz środowiska akademickiego, Wydziału 
i  Uczelni. Studenci po powrocie z  wypraw 
przedstawiają referaty na specjalnych semi-
nariach. Pomysłodawcami i  organizatorami 
projektu jest małżeństwo, państwo mgr inż. 
Jolanta i Andrzej Węglowie, pracownicy Wy-
działu. Podróż jest bezpieczna, odbywa się 
pod opieką przewodnika. Sumatra dała moż-
liwość zobaczenia wielu dzikich miejsc, no-
cowania w dżungli i nad rzeką, więc wrażeń 
i dreszczyku emocji nie zabrakło. Uczestnicy 
podziwiali pierwotną przyrodę. Spotkali mał-
py, orangutany, makaki, gibony i słonie, oraz 
rzadkie rośliny egzotyczne. Przy okazji takich 
wyjazdów studenci mają też okazję skoszto-
wania lokalnych potraw, otrzymuję od nich 
prezencik z  danego miejsca, co sprawia mi 
przyjemność. Pochwalę się, że tym razem do-
stałem najdroższą kawę świata – Kopi Luwak, 
która przechodzi przez przewód pokarmowy 
łaskuna palmowego. 100 gramów tej kawy 
kosztuje 440 zł.  

Wiosenna 
sałatka mięsożercy
składniki:
• rostbef wołowy bez kości  1-1,5 kg
• mąka kukurydziana  1 łyżka
• oliwa 2 łyżki
• rukola 200 g
• truskawki  400 g
• bazylia 2 garście
• tymianek  kilkanaście gałązek
• oliwa extra vergine  2 łyżki
• miód gryczany  4 łyżeczki 
• ocet balsamiczny 4 łyżki
• sól morska, pieprz świeżo zmielony 
marynata:
• sos sojowy  4 łyżki
• musztarda Dijon 2 łyżki
• pieprz grubo zmielony lub utłuczony 
   w moździerzu 1 łyżka
• tymianek suszony 2 łyżeczki
•  miód 1 łyżka

Cienkie plasterki krwistego rostbefu 
podane z truskawkami, bazylią, rukolą  
i oscypkiem, skropione octem balsamicz-
nym z miodem gryczanym, szczodrze 
oprószone świeżo zmielonym pieprzem  
i morską solą są smakowitą alternatywą 
dla klasycznego carpaccio.
Składniki marynaty wymieszać i natrzeć nią 
mięso. Zostawić w chłodzie na trzy godziny. 
Następnie oprószyć mąką i obsmażyć z każ-
dej strony na rumiano. Ułożyć na kratce do 
pieczenia i wstawić do piekarnika nagrzane-
go do 180º C na piętnaście minut. Pod kratką 
do pieczenia ustawić blaszkę, do której będą 
mogły spływać soki z pieczonego mięsa. Nie 
będzie ich dużo, ale będą bardzo smaczne. 
Wyjąć pieczeń i odstawić, by soki wewnątrz 
pieczeni rozeszły się równomiernie. Kiedy 
ostygnie, pokroić na cienkie plasterki. Przy-
gotować dressing: na blaszkę, na którą spły-
wały soki z pieczeni, wlać ocet balsamiczny 
i zostawić na pięć minut. Wymieszać, dodać 
miód i oliwę, jeszcze raz zamieszać. Truskaw-
ki umyć, pokroić.   Tymianek, rukolę i bazylię 
umyć, osuszyć. Oderwać listki bazylii od gałą-
zek. Zetrzeć ser na tarce szczelinowej. Na ta-
lerze wyłożyć plasterki mięsa, na nich ułożyć 
truskawki, rukolę, zioła i płatki sera, skropić 
dressingiem, oprószyć pieprzem i solą. Poda-
wać z wytrawnym czerwonym winem i wiej-
skim chlebem.
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Leszek Kołakowski
Ułamki filozofii

Najwybitniejszy polski filozof 
komentuje słynne cytaty filozoficzne. 

 
Od „Wiem, że nic nie wiem” Sokrate-

sa, przez „Myślę, więc jestem” Kartezju-
sza, aż po „Rzeczywistość nie istnieje” 
Baudrillarda – Ułamki filozofii to wybór 
kilkudziesięciu znanych myśli wielkich 
filozofów, od antyku po współczesność, 
uzupełnionych refleksjami Leszka Ko-
łakowskiego. Poruszają najważniejsze 
kwestie filozoficzne: problem poznania  
i prawdy, istnienia świata i istnienia Boga, 

dobra i zła, świadomości i wolności. Leszek Kołakowski, prowadząc 
czytelnika przez tę bardzo skrótową i osobistą historię filozofii, opa-
truje słynne zdania wnikliwym, czasem przewrotnym lub krytycznym 
komentarzem.

Henryk Bardijewski
Baśń o latającym rumaku

 
W kraju księcia Miraża na pozór wszystko toczy się normalnie… Między dworzanami trwa (odwieczna) 

walka o władzę, damy dworu (jak zazwyczaj) kłócą się i plotkują. Nie lepiej układa się w rodzinie królew-
skiej, jednak książę jest przekonany, że wszystko zmierza ku dobremu. Nie zauważa nawet, że jego kraj 
powoli pustoszeje. Poddani wyjeżdżają… a ich miejsce zajmują nowi. Tymczasem na niebie pojawia się 
Latający Rumak. Czy uratuje królestwo?

Nora Roberts
Szklana wyspa

Trzeci tom trylogii Strażnicy 
Nory Roberts.

 
Archeolog Riley Gwin nie pierw-

szy raz prowadzi poszukiwania  
w Irlandii, ale teraz jest to gra o naj-
wyższą stawkę. Zła bogini Nerezza 
nie tylko zamierza zdobyć gwiaz-
dy, lecz także spragniona jest krwi 
strażników. Szukając w źródłach hi-
storycznych wskazówek, które ich 
zaprowadzą do ostatniej gwiazdy  
i tajemniczej Szklanej Wyspy, Riley musi zrezygnować ze swojego 
zwykłego racjonalnego myślenia i przyznać, że jej nagłe zaintereso-
wanie Doyle’em to coś więcej niż przejściowe zauroczenie. Z początku 
żadne z nich nie chce i nie potrzebuje tego związku…

John Irving
 Uwolnić niedźwiedzie

 
Ogromne pomieszanie – żało-

sne kulisy anszlusu i jego wpływ na 
mentalność Austriaków, dziwaczne 
frustracje młodych ludzi, idea wolno-
ści dla zwierząt zamkniętych w zoo, 
emocje pierwszej miłości, szalona 
wyprawa kultowym motocyklem, re-
miniscencje i antagonizmy wojennej 
zawieruchy – oto Austria drugiej po-
łowy lat sześćdziesiątych, oto Wiedeń, 
w którego świeżej pamięci pozosta-
je jeszcze podział miasta na cztery 
strefy okupacyjne. Niespokojny rytm  
i burzliwa atmosfera powieści Irvinga tworzą doskonałe tło dla nie-
codziennych przeżyć młodych bohaterów.

Ian Stewart, David Tall
Podstawy matematyki

 
Książka Podstawy matematyki pozwoli 

zajrzeć w świat myślenia matematycznego,  
w którym definicje formalne i dowody pro-
wadzą ku zdumiewającym, nowym sposo-
bom definiowania, dowodzenia, obrazowania  
i zapisu symbolicznego matematyki, dale-
ce wykraczającym poza nasze oczekiwania.  
Innymi słowy, to podręcznik inny niż wszyst-
kie, przeznaczony dla czytelników, którzy pra-
gną przejść od matematyki szkolnej do w pełni 
rozwiniętego stylu rozumowania matematy-

ków zawodowych. Jest przeznaczona zarówno dla uczniów szkół średnich, 
rozważających pogłębianie wiedzy matematycznej, studentów pierwszych 
lat uniwersytetów i uczelni technicznych, jak i dla wszystkich osób poszuku-
jących wglądu w fundamentalne idee i procesy myślowe matematyków.

Michael V. Hayden
Na krawędzi. Amerykański wywiad w epoce terroryzmu

Mistrzowska relacja o amerykańskich wojnach wywiadowczych, opowiedziana przez jedyną osobę, której 
kiedykolwiek zdarzyło się dzierżyć ster NSA i CIA.

 
Można by mnie oskarżyć o dokonywanie oceny mojej własnej pracy, ale jestem zdania, że mimo pewnych uchybień  

w istocie dość dobrze radzimy sobie z tym całym szpiegostwem. Musimy wciąż doskonalić nasze możliwości. Świat nie robi się 
ani trochę bezpieczniejszy, a wywiad nadal stanowi naszą pierwszą linię obrony.
Rosnąca trudność tego wyzwania podsunęła mi tytuł niniejszej pracy: „Na krawędzi”. Oznacza on wykorzystywanie wszelkich 
dostępnych narzędzi i źródeł, tak jak dobry sportowiec wykorzystuje całe boisko aż do linii bocznych i końcowych.
W wywiadzie takie działania często bywają kontrowersyjne – sądzę więc, że w przyszłości nie będziemy mogli tego robić bez 
uzyskania głębszego zaznajomienia opinii publicznej, czym jest i czym się zajmuje amerykański wywiad. Postanowiłem zatem 
opowiedzieć tę historię, którą dzieliłem z tysiącami współpracujących ze mną ludzi.

21



Tarpanów w  muzeum przybyło. Ile mo-
deli liczy w tej chwili kolekcja?

Dyr. Jan Maćkowiak: 
Łącznie z  pojazdami 
specjalistycznymi mamy 
piętnaście najważniej-
szych modeli. Między 
innymi standardowy 
z  przesuwaną ścian-

ką, tzw. papieski, wykorzystywany przez 
dziennikarzy podczas wizyty papieża, 
czy furgon. Dyrekcja Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego w  Poznaniu 
obiecała sprzedać nam tarpana z  wysię-
gnikiem, którym wciąż jeżdżą, co świadczy 
o  długiej użyteczności.  W  najbliższych 
dniach otrzymamy też model z  Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 

Gerard Radecki: 
Pozyskujemy też 
honkera, wytwa-
rzanego w  Fabryce 
Samochodów Rol-
niczych w Poznaniu 
w  Antoninku. To 
dziś typowy pojazd 
terenowy polskiej 
armii. 
J.M.: Tarpany już 

przestają służyć. Pierwsze wyjechały z  fa-
bryki 40 lat temu. Trafiamy na ostatnie eg-

zemplarze. Pozyskujemy je różnymi sposo-
bami, często za symboliczne ceny – 500 czy 
1000 zł, ze względów praktycznych, aby 
nie komplikować sprawy pochodzenia, bo 
darczyńcy są skłonni oddać samochody za 
darmo. Akcja zgromadziła zespół pasjona-
tów wraz z  byłym naczelnym poznańskiej 
Fabryki Samochodów Rolniczych „POLMO” 
Andrzejem Bobińskim, właściwie twórcą 
zakładu i  znawcą początków tarpana. Po-

znaliśmy też modelarza tarpanów, który 
sprzedaje nam kolekcję po okazyjnej cenie. 
Zainteresowanie akcją przerosło oczekiwa-
nia. Dzwoniło mnóstwo ludzi chętnych do 
współpracy, do przekazania materiałów, 
wspomnień. Nieładnie to zabrzmi, ale nie 
mogłem uwolnić się od telefonów. To nie-
zwykle sympatyczne i  świadczy o  potrze-
bie zorganizowania tej inicjatywy.
Dla Poznaniaków i  miłośników motory-
zacji to na pewno gratka…
G.R.: Jako Wielkopolanie i pracownicy mu-
zeum w Szreniawie jesteśmy posiadaczami 
fenomenu kultury przemysłowej naszego 
regionu, jakim był tarpan.  Fenomenu – bo 
właśnie w  Wielkopolsce narodził się ten 
uniwersalny pojazd, który miał służyć wie-
lodzietnym rodzinom rolniczym i spełniać 
funkcje furmanki, ciągnika czy konia. Stąd 
przylgnęło do niego złośliwe określenie 
„furmanki z Wielkopolski”. Tarpan powstał 
na początku lat 70. XX w., można powie-
dzieć, że miał w sobie geny samochodów 
z  funkcją użytkową i  rekreacyjną, które 
produkowano już w  Europie wcześniej, 
jak land rover, citroën méhari, fiat moret-
ti127, simca1200, czy też nieco późniejsza  
simca/ talbot rancho, która zrewolucjoni-
zowała rynek samochodów jako pierwszy 
van na świecie. Tarpan znakomicie wpisał 
się w ten krąg, a to, jaki był, wynikało z ów-
czesnych uwarunkowań. Socjalizm miał 
plusy i minusy – można było odgórnie za-
projektować i wdrożyć to auto do produk-
cji, a  minusem była niska jakość. 
Zrobił się szum wokół Wielkopolskiego 
Muzeum Motoryzacji. Tarpan wpisze się 
w nie  czy będzie miał osobną ekspozy-
cję?
J.M.: W Suchym Lesie w latach osiemdzie-
siątych XX w. powstało pierwsze Muzeum 

Motoryzacji w  Polsce,  potem znane jako 
muzeum pod Kaponierą. Myślimy o zbudo-
waniu w  Szreniawie stałego muzeum tar-
pana, które stałoby się oddziałem Muzeum 
Narodowego Rolnictwa. Pawilon o  po-
wierzchni 800 m2 powstanie w  ramach 
środków pozyskanych z  Unii Europejskiej. 
Początek realizacji nastąpi w tym roku, a fi-
nał w przyszłym. 
G.R.: Wielkopolska jest zagłębiem rolni-

czym i  zagłębiem kolekcjonerstwa mo-
toryzacyjnego, o  bogatych tradycjach, 
nieznanych w  skali kraju, które  chcemy 
przywołać. Tu znajdowały się słynne wy-
twórnie karoserii samochodowych – fa-
bryki samochodowe wypuszczały same 
nadwozia z silnikiem, natomiast podwozia 
karosowały firmy nadwoziowe – kiedyś 
producenci powozów.  To w  poznańskim 
salonie włoskiego producenta samo-
chodów  pojawiła się w  1919 roku po raz 
pierwszy w  Polsce nazwa „Polski Fiat”. 
W Opalenicy powstał pierwszy polski mo-
tocykl Lech, o konstrukcji znacznie nowo-
cześniejszej niż nieco późniejsze polskie 
motocykle , produkowane przez warszaw-
skie Państwowe Zakłady Inżynierii. Wielko-
polska ma dzisiaj dwie nowoczesne fabryki 
Volkswagena, które wyrastają w  pewnym 
sensie i mieszczą się w tradycji tarpana. 
Może on nie jest ładny, ale konstrukcja 
udana. 
G.R.: Tu bym dyskutował. On jest bardzo 
ładny. Pudełkowe nadwozie zaprojektował  
stylista warszawskiej Fabryki Samochodów 
Osobowych Zbigniew Wattson. Zawarł 
w  nim najważniejsze tendencje stylistyki 
samochodowej początku lat 70. W porów-
naniu z nadwoziem nysy czy żuka nadwo-
zie tarpana jest supernowoczesne. Gorzej 
z mechaniką. Wybrano archaiczne rozwią-
zanie. W gospodarce socjalistycznej w Fa-
bryce Samochodów Rolniczych „POLMO” 
podejmowano próby modernizacji auta: 
opracowano nowe zawieszenie przednie, 
wdrożono silnik z  licencyjnego fiata 125p, 
pracowano też  nad silnikiem Diesla itd. Ale 
od samego początku produkcji Tarpana 
przełomowy był pomysł ścianki, która po 
przesunięciu za pierwszy rząd foteli i kana-
py pozwalała na zasadniczą zmianę: oso-
bówka pełniła rolę półciężarówki. 
J.M.: Poza ekspozycją planujemy pokazać 
proces produkcji, szczególnie poprzez lu-
dzi, którzy przy tym pracowali. Nowe mu-
zeum podniesie atrakcyjność instytucji, 
dlatego warto w  nie inwestować, ale ani 
my, ani samorząd Szreniawy nie może łożyć 
zbyt wiele pieniędzy, bo i tak dużo go kosz-
tujemy. Prezes Robert Werle – też miłośnik 
tarpanów, wyjaśnił, że miasto Poznań nie 
znalazło obiektów ani powierzchni pod bu-
dowę Muzeum Motoryzacji, ale marszałek 
Marek Woźniak, który sam zauważył, że na-
sza idea wzbogaci szreniawskie muzeum, 
zdecydował o lokalizacji obiektu obok nas, 
na polu przy sadzie, jeżeli Automobilklub 
wyłoży środki. A  Automobilklub  już ma 
w  ręku koncepcję budynku i  jeżeli będzie 
działał tak szybko jak dotychczas, to obiekt 
powstanie w krótkim czasie.
Będzie to miejsce wyjątkowe, bo poza 
historią to tu jest jedyny w Polsce Tor Po-
znań…
J.M.: Warto do tego nawiązać, ale wyjątko-

O fenomenie Tarpana, wiekopolskim piwowar-
stwie i Muzeum Motoryzacji

Z dyrektorem Janem Maćkowiakiem, 
specjalistą ds. promocji i marketingu  
Mariuszem Gąszczołowskim oraz z ku-
ratorem Muzeum Tarpana Gerardem 
Radeckim z Muzeum Narodowego  
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie rozmawia Mariola 
Zdancewicz
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wość zawrze się też w innym aspekcie. Nie 
stać nas na nabycie porsche czy mercedesa 
z  lat 80., a   takie maszyny będą prezento-
wane. Ceny niektórych pojazdów wcho-
dzą w  setki tysięcy złotych, dlatego eks-
ponaty nie staną się własnością muzeum. 
Z  reguły właściciele trzymają zabytkowe 
modele w  warunkach niedogodnych do 
pokazywania, gdzieś w garażach, i  zdecy-
dowaliśmy, że przyjmiemy auta w depozyt, 
a w razie konieczności właściciel odbierze 
je  i  w  przygotowanym warsztacie będzie 
mógł sprawdzić jego stan. Tym samym 
ofertę poszerzymy o warsztaty, które będą 
uczyć pracy przy tego typu pojazdach.  
Super pomysł…
J.M.: W  naszej ekspozycji znajduje się też 
21 powozów jako depozyt od Bogusława 
Łowińskiego, dawnego członka zespo-
łu Czerwono-Czarnych. Kolekcja, którą 
wystawiamy od kilku miesięcy, zyskała 
wysoką ocenę dyrektorów z Łańcuta i Wi-
lanowa. Trwają rozmowy na temat wyku-
pienia zbioru. Dla wielu dworów i pałaców 
te zabytki stanowiłyby urozmaicenie i jeśli 
uzyskamy zgodę, a mamy ku temu warun-
ki, powozy zostaną w Wielkopolsce. Mamy 
również jedną z  największych w  Polsce, 
a może i w Europie, rozbudowaną kolekcję 
wozów roboczych – wozy chłopskie, brycz-
ki, jakimi chłopi jechali do kościoła, a  że 
na wsi mieszkało też ziemiaństwo, w zbio-
rze nie będzie występowała sprzeczność. 
Obok plasują się eksponaty mechaniczne, 
np. samochód lublin czy syrenka.
Na co, poza pawilonem tarpana, zostaną 
przeznaczone środki z Unii Europejskiej?
J.M.: Dzięki dofinansowaniu w  wysoko-
ści 14 mln zł modernizujemy dziesięć pa-
wilonów wystawienniczych, niektórych 
już prawie trzydziestoletnich. Główne to 
dzieje rolnictwa do XVIII wieku, rzemiosło 
wiejskie, przetwórstwo rolno-spożywcze 
związane z  przygotowywanymi wystawa-
mi przetwórstwa w  gorzelni i  z  gorzelnic-
twem, hodowla roślin i  paszoznawstwo, 
lecznictwo i  weterynaria zwierząt, chów 
i  hodowla zwierząt, inseminacja, wspo-
mniany transport wiejski i  muzeum tar-
pana. To wystawy, które estetyką nie od-
powiadają dzisiejszym pokoleniom, nie 
mówiąc o  nowych technologiach, które 
wprowadzamy z  umiarem. Mamy blisko 
tysiąc tytułów starych filmów o rolnictwie, 
slajdów, zdjęć, więc wykorzystujemy je. 
Planujemy też modernizację magazynu 
bibliotecznego. Początek realizacji zacznie 
się w  tym roku, a  koniec nastąpi w  przy-
szłym. Ponad 3 mln zł przeznaczymy na bu-
dowę magazynu zbiorów, który  pozwoli na 
gromadzenie eksponatów, bo znajdują się 
w  tragicznych warunkach. Dokumentacja 
jest gotowa i  wykonawca powinien wejść 
na plac budowy w lipcu, a finał nastąpi do 
końca 2019 roku, a może nawet w jego po-
łowie. Sztuką będzie wprowadzenie zmian 
przy czynnym muzeum, ale potraktujmy to 
jako urozmaicenie dla zwiedzających.
14 maja odbyła się u  Państwa impreza 
plenerowa na temat piwowarstwa i  tra-

dycji piwa w Polsce, które sięgają wcze-
śniejszych wieków, jednak rozkwit jego 
popularności sięga XVI w.  

Mariusz Gąszczołowski:  
To VII Festiwal Piwa w Szre-
niawie, z  większym naci-
skiem na funkcję rekre-
acyjną, a  oszczędniejszym 
na interesującą  funkcję 
edukacyjną. 

Polska od kilkuset lat jest zagłębiem pro-
dukcji jarej odmiany jęczmienia dwurzę-
dowego, wykorzystywanego przy pro-
dukcji piw. Można stosować inne zboża, 
jak słód żytni, pszeniczny, ale jęczmień 
jest  wiodącym składnikiem. Produkowa-
no go na Morawach, Ukrainie i w Bawarii. 
Poza tym ogromne połacie Lubelszczy-
zny i  Puław znane są z  uprawianych na 
masową skalę szyszek chmielowych – też 
składnika piwa. W  tym jesteśmy poten-
tatem. Na imprezie chodziło o  przedsta-
wienie tradycji spożywania piwa i sposo-
bu warzenia. Celem jest też promowanie 
małych, średnich regionalnych browarów 
w opozycji do wielkoprzemysłowych, któ-
re kierują się innymi zasadami. 
Ile takich browarów jest w Wielkopolsce?
M.G.: Siedem. Zademonstrowaliśmy też 
piwowarstwo domowe. Proces nieskompli-
kowany, sprzęt do produkcji piwa niedrogi, 
a sympatyków przybywa. Pokazaliśmy uni-
katowe kolekcje birofilów. Inna kwestia to 
właściwości lecznicze i kosmetyczne piwa, 
niespecjalnie stosowane w codziennym ży-
ciu. Były quizy, np. „Zostań degustatorem 
piwa” – a  to wcale nie taka trudna umie-
jętność. (śmiech) Powodzeniem cieszy się 
zawsze stragan „Piwa świata”, gdzie było 
piwo z  Ukrainy, z  Niemiec i  z  Czech, ale 
też z  Nowej Zelandii czy Kanady. Przybyli 
mogli obejrzeć ekspozycję zabytkowego 
sprzętu do produkcji piwa.
A ilu degustatorom udało się przetrwać 
do końca imprezy?
M.G.: Nigdy nikt nie przeholował. Służą 
temu dwie zapory: cena biletu i  wysokie 
ceny piw z wyższej półki. Tak więc zacho-
wywano się wstrzemięźliwie. Skutecznie 
walczyliśmy z  opinią, jakoby ten złocisty 
napój tuczył. Wprawdzie pół litra piwa 
zawiera 250 kilokalorii, ale do tycia przy-

czynia się wysoki wskaźnik glikemiczny, 
który powoduje przyjęcie do organizmu 
większej ilości glukozy, niż gdybyśmy spo-
żyli ją w postaci kilku ciastek. Poziom cukru 
rośnie szybko i tak też raptownie spada, co 
wywołuje większy apetyt i stąd po wypiciu 
piwa sięgamy po przekąski.  
Podobno piwo czyści organizm i bardzo 
dobrze działa na nerki. 
M.G.: Wielu osobom jest zalecane. Za-
wiera tetracyklinę. Amerykańscy uczeni 
wykazali, że wypicie dwóch piw dziennie 
o około 50% zmniejsza możliwość zapad-
nięcia na choroby układu krążenia, a  na 
politechnice w  Lozannie dowiedziono, 
że piwo zawiera witaminę B3, czyli rybo-
zyd nikotynamidu, który odpowiada za 
powstrzymanie procesu tycia. Wszyst-
ko się bilansuje. Duże zainteresowanie 
wzbudziło też garncarskie toczenie kufli 
ceramicznych. Każdy mógł ukręcić taki 
kufelek dla siebie, ale żeby on się nadawał 
do użycia, musi zostać wypalony w  tem-
peraturze 900 stopni C. Kapela Po Zago-
nach grała muzykę biesiadną, idealnie do 
okazji. Odwiedziło nas 2400 osób. Przy 
okazji ogromny ukłon w  stronę naszego 
wieloletniego partnera, Kolei Wielkopol-
skich, które organizują dodatkowe składy 
pociągów na imprezę, na trasie Poznań – 
Szreniawa. Bilet wówczas  kosztuje  o po-
łowę mniej – 5 zł w obie strony od osoby, 
a normalnie 5,30 w jedną stronę. Tym pro-
jektem objęliśmy też trasę do Stęszewa, 
poprzez Szreniawę. Jeżeli podróżny okaże 
bilet w  kasie muzealnej, może wejść do 
muzeum na zasadach ulgowych. 
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6 marca br. w  Sali Ziemi na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich ogłoszono wyniki 11. edycji 
konkursu Perły wśród Opakowań, or-
ganizowanego przez European Media 
Group. Na uroczystej gali obok eksper-
tów, profesjonalistów i przedstawicieli 
branży opakowaniowej jak zwykle nie 
zabrakło młodych zdolnych. Wieczór 
uświetnił Piotr Żukowski swoimi forte-
pianowymi interpretacjami utworów 
muzyki pop. 

Zwycięzcą ART of PACKAGING Profes-
sional został projekt Wajda na kolekcję 
filmów Andrzeja Wajdy oraz materiały 
dodatkowe, stworzony przez firmę Takt. 
Jak czytamy, jest to: skrzynia pełna skar-
bów w  formie wielkiej księgi w  obwolucie, 
odzwierciedlająca filmową karierę Andrze-
ja Wajdy.

Urodę interesująco opakować potrafi 
Laura Kolasińska, absolwentka Uniwer-
sytetu Artystycznego w  Poznaniu, po-
nieważ to jej przyznano nagrodę ART of 
PACKAGING Debiuty za zestaw ręcznie 
robionych mydeł Baba Jaga. Jury doce-
niło nawiązanie do naturalnych składni-
ków, z których wykonano mydła, poprzez 
wprowadzenie motywu kwiatów i  ziół 
polnych. Za atut uznano harmonię i natu-
ralność całości.

Z  kolei GOLDEN PIXEL dla najlepiej 
wydrukowanego i uszlachetnionego opa-
kowania zdobyło opakowanie na likiery 
i  wódki zaprojektowane przez Benedic-
tus Memes. Jury podkreśliło, że każdy 
produkt z  serii „Skarby Konfederatów” 
jest sugestią niepowtarzalnych smaków, 
w pięknych butelkach z włoskiego szkła, 
zamykanych korkiem, zdobionych ele-
gancką etykietą.  

Jak co roku wyłowiono też perły 
z  opakowań przypisanych poszczegól-
nym kategoriom. 

  DEBIUTY
W  kategorii Premium & Nature za 

najlepszy uznano zapewniający wizu-

alną identyfikację produktu z  danym 
regionem zestaw opakowań Kaschebe 
autorstwa Darii Ensminger. Ciekawie za-
prezentowało się opakowanie na płatki 
śniadaniowe i  dodatki o  wdzięcznej na-
zwie Animusie, zaprojektowane przez 
studentkę Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi Alek-
sandrę Marczyk, jak i opakowanie na her-
baty „piramidki”, także łódzkiej studentki, 
Karoliny Włodarczyk. Marta Gruszczyńska 
popisała się w  kategorii opakowań na 
miarę, zachwycając jury opakowaniem 
Szirtpak do koszulek typu T-Shirt. Nata-
lia Naglewicz jest autorką Bobst-Case – 

opakowań zbiorczych, które umożliwiają 
spakowanie produktów marketingowych 
i  gadżetów reklamowych. Z  kolei w  ka-
tegorii zdrowie doceniono Justynę Król 
z Politechniki Śląskiej za opakowanie so-
czewek kontaktowych Package of con-
tact lenses, a  w  kategorii opakowania 
udekorowane – Weronikę Lalik za Szklaną 
Aquę. Agnieszka Jucha z ASP w Krakowie 
zabłysnęła wykonaniem etykiety piwa 
dla browaru Ciechan, natomiast Maciej 
Jander z  łódzkiej ASP opakowaniem na 
ubrania/tekstylia – Mazaka Cantribute. 
Wyróżnienie przewodniczącej jury przy-
padło Tobiaszowi Drzałowi z  Wyższej 
Szkoły Technicznej w Katowicach za opa-
kowanie do ostrego sosu chili Naga Viper, 

wyróżnienie firmy Aquila – Emilii Rabsz-
tyn (Politechnika Śląska) za opakowanie 
na wędzoną rybę, a  wyróżnienie firmy 
Rosenthal – Janowi Kędzierskiemu (Wyż-
sza Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi) 
za Francis – opakowanie na dowolny pro-
dukt luksusowy.

PROFESSIONAL
Wśród profesjonalistów w  katego-

rii opakowanie smaku zwyciężyło opa-
kowanie czekolady Endorfina (projekt: 
Łobzowska Studio), w  kategorii opako-
wanie pragnienia entuzjazm wzbudziło 
opakowanie na likier ziołowy Herbal Elixir 
Benedictus, stworzony na podstawie uni-
kalnej i  pilnie strzeżonej receptury mni-
cha z Tyńca (projekt: Benedictus Memes), 
zaś w kategorii opakowanie urody – linia 
lakierów do paznokci Polish Flowers (pro-
jekt: Delikatesy & Frykasy). Opakowaniem 
z  szuflady zostało opakowanie na per-
fumy Jungle Spirit (projekt: Pirells Inno-
vative), tekturową kreacją – pojemnik na 
jajka (projekt: Eurobox Polska), opakowa-
niem POS – ekspozytor na pluszaki z serii 
Gang Świeżaków (projekt: UDS), a opako-
waniem marka własna – dyspenser rota-
cyjny na herbaty Around the T’ (projekt: 
Werner Kenkel). Doceniono też opako-
wanie na czapkę Selfie Zone (kategoria 
Flekso, projekt: Selfie Zone), etykietę For-
ge na suplement diety (kategoria etykie-
ta, projekt: Forge), opakowanie na Picea 
pungens – Life Box (kategoria Free Style, 
projekt: Smurfit Kappa Polska, Oddział 
w Koninie). Wyróżnienie przewodniczącej 
jury otrzymała linia herbat Lord Nelson 
(projekt: Dom Marki Max von Jastrov), 
wyróżnienie firmy BOBST powędrowało 
do twórców opakowania na szczególne 
podarunki Gift Box (projekt: Eurobox Pol-
ska), wyróżnienie firmy Aquila przyznano 
za nagrodzony już dyspenser rotacyjny 
na herbaty Around the T’. 
Laureatom serdecznie gratulujemy.

red.

Perły wśród opakowań

statuetki
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Panie Profesorze, jeste-
śmy dzień po uroczy-
stym, oficjalnym roz-
poczęciu współpracy 
z firmą Selvita. Jak Pan 
ocenia ten ruch?

Wczorajsze otwarcie nastąpiło po pra-
wie półtorarocznych dyskusjach na temat 
wyboru drugiego po Krakowie miejsca 
w  Polsce, gdzie laboratoria pozwalają na 
syntezę tzw. fine chemicals, sprzedawa-
nych na całym świecie. Rozpoczęli swoją 
działalność kilka lat temu w ramach Parku 
Technologicznego i specjalizują się w syn-
tezie specyficznych leków na zamówienie 
światowych firm. W  związku z  tym mają 
swoich przedstawicieli w  Stanach Zjed-
noczonych i w Europie. Poza działalnością 
badawczo-rozwojową zajmują się poszu-
kiwaniem nowych leków i  z  dużą dozą 
prawdopodobieństwa tworzą pierwszy 
polski lek na białaczkę. To jest ich wielka 
zasługa. Nie do przecenienia jest tu rola 
chemików, ale i  ekspertów z  medycyny 
i farmacji. Zatrudnieni są ludzie najczęściej 
po doktoracie, a istotą jest to, żeby otrzy-
mać czyściutkie, precyzyjne związki, czę-
sto droższe od złota i  stąd nazywane po 
angielsku fine chemicals. Ja to tłumaczę 
jako biżuterię chemiczną, bo fine znaczy 
mały, ale doskonały. To jest ogromna rola, 
a  ich misja idealnie wpisuje się w  misję 
naszego, multidyscyplinarnego centrum. 

Tworzenie grup ekspertów wokół proble-
mu, który daje oddźwięk na całym świe-
cie, to jest to, o co nam chodzi. Bardzo się 
cieszę, że wybrali Poznań, bo kandydowa-
ły Wrocław, Łódź i Warszawa. Konkurencję 
przewyższaliśmy potencjałem badaw-
czym i  dobrą organizacją pracy. Znacze-
nie ma też fakt, że za chwilę otworzymy 
zwierzętarnię, co jest konieczne dla wpro-
wadzenia nowych związków biologicznie 
czynnych.
Jakie nadzieje wiąże Pan ze startem tak 
dużej firmy w centrum?

Jest to już europejska firma, a  jej 
współdziałanie z  nauką jest pewnym 
wzorcem do naśladowania. Mamy w cen-
trum kilka firm polskich współpracujących 
z  nauką, ale oczekujemy na przedstawi-
cieli firm innowacyjnych, co pozwalałoby 
wspólnie z nauką znaleźć nowe rozwiąza-
nia i  nowe biznesy. Mamy więc nadzieję, 
że ten kierunek nabierze rozpędu.
Kiedyś Państwo mieliście priorytety na-
wiązujące do strategii lizbońskiej, po-
tem to upadło… 

Bo lizbońska strategia upadła... 3% 
PKB, które miało pochodzić spoza budże-
tu i  z  budżetu łącznie na naukę i  miało 
być zrealizowane do 2010 roku, okazało 
się fiaskiem nie tylko w  Polsce. Dlatego 
Azja i   Stany Zjednoczone tak mocno nas 
wyprzedzają, bo tam mariaż nauki z prze-
mysłem trwa od wielu lat. Ta współpraca 
w Europie była zawsze trochę tradycyjna. 
Naukowcy sobie, a  biznes sobie. Dopiero 
od niedawna się to zmieniło.

Ale „za moment” tu będą Chińczycy, 
na pewno. Wczoraj dostałem propozycję 

przez pośrednika od chińskiej firmy, która 
chciałaby u nas wynająć pomieszczenia na 
badania biologiczne, DNA. 

Oni też działają intensywnie w  dzie-
dzinie krzemu. Kupili większość udziałów 
w Bluestar Elkem – to jest firma francuska, 
jeden z dużych koncernów, w skład które-
go wchodzi producent krzemu z  Norwe-
gii. Elkem jako jedyny produkuje krzem 
z  piasku. Ten sposób wymaga bardzo 
dużo energii. Wykorzystuje się w tym celu 
energię wodną, bo w Norwegii jest ona ta-
nia. Otrzymujemy czysty krzem. A potem 
się go przerabia na krzem półprzewodni-
kowy. Chiny będą rządzić całym światem. 

Amerykanie już w  latach dziewięć-
dziesiątych, jak tu przyjeżdżali, mówili:  
„Polska będzie tym dla Europy, czym  
Chiny dla świata”. 
 Co u Pana nowego?

Co nowego. Wkrótce oddamy do użyt-
ku jedyną w  tej części Polski, najwyższej 
klasy zwierzętarnię z  trzema, czterema 
typami małych zwierząt. Przygotowanie 
takiej inwestycji jest niezwykle kosztow-
ne. Myślimy, że wiele i  firm, i  uczelni bę-
dzie tym zainteresowanych. Stąd znacznie 
wzrośnie liczba projektów. Po drugie, jako 
centrum unikatowej aparatury, do bada-
nia właściwie wszystkiego różnymi meto-
dami, rozszerzamy znacznie działalność. 
I już otworzyliśmy szklarnię dla nauk przy-
rodniczych i rolniczych. 
A jakie są możliwości rozwoju centrum? 
W tej chwili, co jest najważniejsze? 

Najważniejsze, to ściągnąć młodych 
ludzi z  pomysłami. Mamy już siedem, 
osiem zespołów z  zagranicy, które chcą 
tutaj realizować swoje badania naukowe 
w  dziedzinie chemii, medycyny i  farma-
cji. Głównie dlatego otwieramy zwierzę-
tarnię. Aparatura jest europejskiej klasy, 
a możliwości prowadzenia badań są mniej 
kosztowne. Z uwagi na dostępność do ka-
dry naukowej centrum jest multidyscypli-
narne. Nie mamy polskich laureatów Na-
grody Nobla w dziedzinie nauki, bo nigdy 
nie mieliśmy odpowiedniej infrastruktury 
badawczej. Maria Skłodowska-Curie do-
stała Nobla za pracę we Francji. Wydaje 
mi się, że w ciągu 20 lat jest realna szansa, 
by powolutku tę lukę wypełnić, i nawet… 
może lepiej o tym nie pisać, że biznes eu-
ropejski przeniesie się do Polski, bo tu jest 
równie profesjonalnie, a taniej. 
Czego można życzyć Panu i  centrum po 
tym udanym starcie?

 W  szczególności dobrych pomysłów 
w synergii nauki z biznesem.

Ściągnąć młodych ludzi
Z przewodniczącym Komitetu Koor-
dynacyjnego Wielkopolskiego Cen-
trum Zaawansowanych Technologii 
prof. dr. hab. Bogdanem Marcińcem  
rozmawia Maja Netter
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Selvita jest firmą bio-
technologiczną, działa-
jącą w  obszarze odkry-
wania i  rozwoju leków 
zastosowanych w  onko-
logii. Czym jeszcze się 
Państwo zajmujecie?

Specjalizujemy się w  onkologii, i  ten 
profil dotyczy naszych własnych badań 
nad innowacyjnymi projektami. Natomiast 
część usługowa w  większej mierze wiąże 
się z  szeroko pojętą pracą nad rozwojem 
nowych związków chemicznych, czyli po-
tencjalnych leków, niekoniecznie z obszaru 
onkologii, które ich twórcy, a  nasi klienci, 
przygotowują do wprowadzenia do fazy 
przedklinicznej, a  następnie klinicznej, aby 
finalnie, w przypadku powodzenia prób kli-
nicznych, w ciągu kilku następnych lat udo-

stępnić je w aptekach. 
Zaistnieliście w 2007 roku. Jak dziś wyglą-
da dziesięcioletnia firma?

W  tym momencie Selvita liczy prawie 
400 osób. Mamy trzy biura sprzedażowe, 
dwa w  Stanach Zjednoczonych i  jedno 
w  Wielkiej Brytanii, prawie 90% przycho-
dów za ostatni rok pochodzi z  zagranicy, 
spółka notowana na głównym parkiecie 
giełdy warszawskiej, kapitalizacja sięgająca 
800 mln zł – te atuty dowodzą, że jesteśmy 
średnią firmą o zupełnie przyzwoitej reno-
mie międzynarodowej. 
Gdyby miał Pan określić wielkość Selvity 
w Polsce, to plasujecie się Państwo po fir-
mie Adamed czy przed?

Musimy troszeczkę rozróżnić profile. 
Adamed to zdecydowanie większa firma, 
w  dużej mierze nastawiona na produkcję 
leków generycznych, ale również przepro-
wadzanie coraz większej ilości projektów in-

nowacyjnych, i bardzo się z tego cieszymy. 
Natomiast my znajdujemy się na etapie od-
krywania leków. Nie jesteśmy w stanie sami 
przeprowadzić ich przez wszystkie fazy ba-
dań klinicznych i wyprodukować. To działka 
naszych partnerów, z którymi komercjalizu-
jemy projekty. 
Ma Pan na myśli takie renomowane firmy 
jak Merck, Menarini, H3 Biomedicine, Epi-
darex Capital czy Nodthera?

Tak. Między innymi.
Co wynika z tej współpracy?

Jeśli chodzi o  część badawczą, to pro-
jekty nowych leków stopniowo przejmują 
nasi partnerzy, by przeprowadzić badania 
kliniczne, zwłaszcza w późniejszych fazach, 
kiedy potrzeba na to już setek milionów zło-
tych. Głęboko wierzymy, że te firmy dopro-
wadzą nasze pomysły, potem już pod swoją 
flagą, do końcowej fazy, kiedy przyjmą one 
formę leków dostępnych dla pacjentów. 
W  drugiej grupie naszych współpracowni-
ków mieści się czołówka światowych firm 

farmaceutycznych, dla których wykonu-
jemy usługi w  zakresie odkrywania leków. 
Firmy te, czyli nasi klienci, szukają specjali-
stów, którzy mogliby poprowadzić ich pro-
jekty, a  my jesteśmy w  stanie zaoferować 
całą bazę badawczą, z obopólną korzyścią. 
W obszarze badań klinicznych mamy aktu-
alnie dopiero jeden związek – SEL24, które 
w marcu 2017 roku zostało po raz pierwszy 
podane pacjentowi w  ramach badania I/II 
fazy w  obszarze ostrej białaczki szpikowej. 
Pracujemy natomiast nad kolejnymi projek-
tami, a  najbardziej zaawansowany z  nich, 
SEL120, jeszcze w tym roku wejdzie w  fazę 
badań przedklinicznych. 
Jaką rolę odgrywa w  tym momencie 
Wielkopolskie Centrum Zaawansowa-
nych Technologii?

Jest to drugie płuco Selvity, jeśli chodzi 
o miejsce naszych prac naukowych. Właśnie 
dziś, po otworzeniu laboratoriów w Pozna-

niu, zyskaliśmy więcej przestrzeni odpo-
wiedniej dla tej specyfiki pracy. Więc poza 
trzema tysiącami metrów kwadratowych, 
które zajmujemy w Krakowie, mamy dodat-
kowych pięćset w Poznaniu.
Wzięliście Państwo udział w  dziewiątej 
edycji Biotech Showcase 2017 w  San 
Francisco, jak i  w  wielu innych świato-
wych konferencjach. Jakie wypływają 
z nich wnioski?

Regularnie bierzemy udział we wszyst-
kich największych konferencjach onkolo-
gicznych i medycznych, wystawiamy poste-
ry, nasi naukowcy prezentują swoje prace 
naukowe. W tej branży konferencje to oka-
zje do wymiany doświadczeń, do nawiąza-
nia kontaktów z potencjalnymi partnerami, 
do zdobycia informacji, w  którym miejscu 
świata pracują mocne zespoły badawcze 
i  nad czym. W  związku z  tym troszeczkę 
mamy do czynienia z rodzajem targów na-
ukowych, takim mainstreamem, na którym 
nie może nas zabraknąć. Musimy być na 
bieżąco z  osiągnięciami innych, z  najbar-
dziej topowymi, zaawansowanymi pracami 
naukowymi na świecie. Tutaj wyznaczane są 
trendy na bieżący rok.
Jakie korzyści czerpie z tego pacjent?

Na świecie jest x zespołów badawczych. 
W medycynie bardzo liczą się patenty i na-
ukowcy chętnie pokazują działanie opa-
tentowanych związków, żeby stymulować 
rozwój własny i zainteresować ewentualnych 
partnerów. Dla pacjentów to szansa na po-
wstanie większej ilości leków. To nie wyglą-
da tak, że na świecie jest sto czy tysiąc wysp 
naukowych, każda bada tylko sobie znane 
związki i ukrywa je w tajemnicy przed inny-
mi. W tej branży wbrew pozorom bardzo li-
czy się współpraca. 
Państwa oferta zmierza do studentów 
i  do doktorantów studiów II stopnia na 
wydziałach chemicznych i  biotechnolo-
gicznych renomowanych polskich uczel-
ni. Czy poszukują Państwo pracowników? 
Czy jest jeszcze inny cel?

Tak, poszukujemy specjalistów – bio-
chemików, biologów, ponieważ w  Pol-
sce w  branży drug discovery występu-
jemy jako swego rodzaju pionierzy, co 
skutkuje brakiem doświadczonych naukow-
ców związanych z tą gałęzią przemysłu. Bar-
dzo aktywnie staramy się pozyskać osoby 
z  międzynarodowym doświadczeniem 
akademickim lub komercyjnym, które, na-
wet jeżeli wyjechały z Polski, to mają ochotę 
wrócić, tylko szukają pracy, jaką wykonywa-
ły za granicą. Wierzymy, że proponowane 
przez nas warunki są atrakcyjne i  możemy 
zaoferować im porównywalne perspektywy 
pracy i  rozwoju w  Selvicie. Równocześnie 
mamy ofertę zatrudnienia skierowaną do 
wspomnianych studentów i  doktorantów 
na polskich uczelniach. W  tym przypadku 

Drugie płuco Selvity
Z Bogusławem Sieczkowskim, 
wiceprezesem Zarządu Selvity S.A., 
rozmawia Merkuriusz
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zastosowaliśmy myślenie strategiczne. Stąd 
wspólne programy naukowe, w przyszłości 
nawet uruchamianie wspólnych kierunków. 
Chcemy pokazać zarówno władzom uczelni, 
jak i  naszym potencjalnym aplikantom, jak 
wygląda polski przemysł w  tym obszarze, 
jakich specjalistów poszukujemy, i  naszym 
celem jest natchnąć ewentualnych kandy-
datów do właściwego przygotowania, tak 
aby możliwie najlepiej spełniali nasze ocze-
kiwania. Na polskich uczelniach brakowało 
specjalizacji, które dostarczałyby fachow-
ców, i to nie tylko dla nas, bo podobne firmy 
powstają już w  Polsce i  wierzymy, że dalej 
będą powstawać, a na świecie jest ich mnó-
stwo. 
Mówi się, że są skuteczne leki na raka, ale 
przemysł farmaceutyczny bardziej jest 
zainteresowany długotrwałym leczeniem. 
Co Pan na to? Są Państwo u źródła.

Jest wiele mitów, jak w przypadku każ-
dego z ciężkich zagadnień społecznych, na-
ukowych, dla których nie ma jednego pro-
stego rozwiązania. Generuje się wokół tego 
mnóstwo teorii, które niekoniecznie mają 
wiele wspólnego z  rzeczywistością. Nowo-
twór to rodzaj schorzenia, przy którym na-
stępują zmiany genetyczne, a skutkiem tego 
są pewne niekorzystne dla człowieka zmiany 
w organizmie. Ich rodzajów, wspólnie okre-
ślonych hasłem rak, jest bardzo dużo. Wie-
lość tych mechanizmów powoduje, że nigdy 
nie dostarczymy jednego leku, a  gatunki 

będą się mnożyć, wszystko zmierza w stronę 
leków terapii spersonalizowanych. Występu-
ją rozpoznane rodzaje raka, które medycyna 
jest w stanie kontrolować i doprowadzić do 
stanu, w którym traktowane są jako choro-
ba przewlekła, a  nie śmiertelna, podobnie 
jak choćby w  przypadku cukrzycy – nie da 
się jej wyleczyć, ale można z nią normalnie 
żyć. Jednak wobec wielu chorób medycyna 
jest nadal bezradna, i tu istnieje szczególnie 
duże pole do popisu dla firm, które pracują 
nad nowymi związkami chemicznymi. 
Ogłosili Państwo zawarcie umowy licen-
cyjnej dotyczącej związku SEL24, proszę 
powiedzieć, co to jest?

SEL24 to związek, który jest potencjal-
nym innowacyjnym lekiem na ostrą białacz-
kę szpikową. Jest wiele rodzajów białaczek. 
Wymieniona to jedna z  trudniejszych od-
mian, przy których okres przeżywalności od 
czasu rozpoznania jest bardzo krótki. SEL24 
wszedł do badań klinicznych, to znaczy uzy-
skaliśmy pozwolenie, w tym wypadku Ame-
rykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, na 
podanie go pierwszym pacjentom, co na-
stąpiło w marcu 2017 roku w Stanach Zjed-
noczonych, i  przez najbliższe półtora roku 
lek pod określonym reżimem będzie po-
dawany pacjentom, którzy pozostaną pod 
ścisłą obserwacją. Jeśli te próby potwierdzą 
wcześniejsze rezultaty badań, to otrzyma-
my pozwolenie przejścia do kolejnych faz 
badań nad większą grupą pacjentów, przy 

zastosowaniu większych dawek, a  za kilka 
lat specyfik ma szansę zostać wprowadzony 
na rynek i udostępniony pacjentom. 
Jak wygląda norma? Ilu pacjentów trze-
ba przetestować, zanim on wejdzie na 
rynek?

Nie ma czegoś takiego jak norma, 
wszystko zależy od rodzaju schorzenia. Nie 
ustalają tego firmy farmaceutyczne. W Euro-
pie to zadanie Europejskiej Agencji Leków, 
w Stanach Zjednoczonych – Amerykańskiej 
Agencji ds. Żywności i  Leków. Komisje ak-
ceptują bądź nie akceptują planu badań. 
Nie można podać konkretnej liczby, nie po-
wiemy, że tyle a tyle dziesiątek, setek ludzi 
powinno zostać poddanych próbie. To zde-
cydowanie bardziej złożone. 
Jeszcze proszę słowo o  oczekiwaniach 
związanych z  Centrum Zaawansowanych 
Technologii, z Poznaniem.

Liczymy na powtórkę tego, co udało się 
zrobić w  Krakowie. Moment, kiedy już wia-
domo było, że zaczynamy działać, że mamy 
dobre miejsca pracy, doprowadził do po-
wstania takiej synergii, bo w tym środowisku 
zostali mądrzy naukowcy, dobrzy specjaliści 
i nie szukali pracy na zewnątrz, a ci ze świata 
chętniej tu wracają. W związku z tym też są 
tu lepsi studenci, lepsi absolwenci, czyli po-
tem lepsi kandydaci... 
... na odkrywców.

Też i… lepsze wyniki pracy, którą chce-
my realizować. 

Obywatele chronią środowisko

Jak obywatele i organizacje pozarządowe mogą wymóc na or-
ganach publicznych przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony 
środowiska?

Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środo-
wiska. Objaśniono w nich, jak osoby indywidualne i stowarzyszenia 
mogą wnosić do sądów krajowych oskarżenia przeciwko organom 
publicznym w związku z ich decyzjami, działaniami czy zaniechania-
mi odnoszącymi się do unijnego prawa ochrony środowiska.

Wytyczne mają pomóc w podejmowaniu decyzji o ewentual-
nym wniesieniu sprawy do sądu krajowego. Sądy krajowe mogą  
z nich korzystać w celu wyszukania wszystkich spraw rozpatrywa-
nych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które sądy 
te powinny uwzględnić przy rozpoznawaniu kwestii związanych  
z dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
ochrony środowiska. Dzięki tym wytycznym administracja krajowa 
dysponuje wiedzą o ewentualnych niedociągnięciach w krajowych 
systemach wymiaru sprawiedliwości, a przedsiębiorcy zyskują kla-
rowniejsze informacje o tym, jakie unijne prawa i obowiązki mają 
zastosowanie do decyzji, działań i zaniechań, które ich dotyczą. 
Komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa 
Karmenu Vella stwierdził: Prawo ochrony środowiska ma chronić lu-
dzi i ich zdrowie. Kiedy organy publiczne nie przestrzegają praw i nie 
wypełniają obowiązków wynikających z tego prawa, obywatele mogą 
pociągnąć je do odpowiedzialności. Nowe wytyczne są istotnym kro-
kiem wzmacniającym pozycję obywateli, tak aby mogli brać sprawy, 
takie jak jakość powietrza i wody czy gospodarowanie odpadami, we 
własne ręce. Występując na drogę sądową we własnym kraju, obywa-
tele mogą przyczyniać się do zapewnienia prawidłowego stosowania 
prawa ochrony środowiska w całej Unii.

MZ

Filar praw socjalnych
 
Równe szanse i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe warunki 

pracy oraz ochrona socjalna i włączenie społeczne – to podstawy 
europejskiego filaru praw socjalnych, zaprezentowanego właśnie 
przez KE. 

Filar obejmuje 20 głównych zasad i praw, na których mają opie-
rać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy 
opieki społecznej. Koncepcja filaru powstała z myślą o strefie euro, 
lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.

Jean-Claude  Juncker  powiedział:  Jako przewodniczący Komi-
sji Europejskiej dokładam wszelkich starań, aby priorytety społeczne 
znalazły się ponownie w centrum zainteresowania Europy, czyli tam, 
gdzie jest ich miejsce. Przedstawiając projekt europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz pierwszy zestaw inicjatyw, które mu towarzyszą, speł-
niamy nasze obietnice i otwieramy nowy rozdział. Chcemy zapisać go 
wspólnie: państwa członkowskie, instytucje UE, partnerzy społeczni  
i społeczeństwo obywatelskie muszą wziąć na siebie odpowiedzial-
ność za ten proces. Chciałbym, aby projekt filaru został zatwierdzony 
na najwyższym szczeblu politycznym jeszcze przed końcem roku.

Przewidziane zasady i prawa mają przede wszystkim pomóc 
stawić czoła zmianom w świecie pracy i w życiu społecznym, aby 
urzeczywistnić sformułowaną w traktatach obietnicę stworzenia 
wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej, zmierza-
jącej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego. 

MZ
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Poznańskie ciepłownictwo obchodzi 
w tym roku 50-lecie istnienia. Powołane w 
styczniu 1967 roku Miejskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej przechodziło wie-
le zmian, ale jego główne zadania pozosta-
wały niezmienne – produkcja i dystrybucja 
ciepła, eksploatacja, konserwacja i remonty 

urządzeń, prowadzenie inwestycji ciepłow-
niczych, a w ostatnich latach także usługi 
multitechniczne.

Veolia Energia Poznań – jako kontynu-
ator tradycji ciepłowniczych w Poznaniu i 
Wielkopolsce – na jubileuszową Galę w Sali 
Ziemi na terenie MTP zaprosiła przedsta-

wicieli samorządów lokalnych, przemysłu, 
spółdzielni mieszkaniowych, instytucji kul-
turalnych i publicznych związanych od wie-
lu lat z poznańską energetyką cieplną. Naj-
więksi, najbardziej znaczący klienci zostali 
uhonorowani specjalnymi dyplomami. Nie 
pominięto także zasłużonych pracowników 
firmy, którym wręczono stosowne gratula-
cje. Galę uświetnił koncert specjalnie zapro-
szonej gwiazdy – Urszuli Dudziak.

Ciepła pięćdziesiątka 
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200 lat temu Europa znajdowała się  
w  trudnej sytuacji, była wyniszczona po 
wielu latach wojen, w tym dopiero co za-
kończonych wojnach napoleońskich. Ro-
sła przestępczość i panował głód. Nastro-
je panujące wśród ludzi nie należały do 
pozytywnych. W niektórych rejonach Eu-
ropy wzrosła żarliwość religijna, a  ludzie 
byli spragnieni przynoszącego nadzieję 
Słowa Bożego. Naprzeciw oczekiwaniom 
wierzących wyszło Towarzystwo Biblijne 
w  Polsce, które zostało założone w  1816 
roku.

W  Bibliotece Raczyńskich w  Pozna-
niu świętowało ono swoje 200-lecie. Jak 
podkreśliła dyrektor Towarzystwa Biblij-
nego Małgorzata Platajs: Ten rok jest dla 
Towarzystwa Biblijnego i  wszystkich jego 
pracowników, a  także współpracowników 
i  przyjaciół rokiem szczególnym, zamyka 
bowiem 200 lat działalności Towarzystwa 
w  naszym kraju. Z  tej okazji, za swoje za-
sługi dla Towarzystwa, wspieranie jego 
misji oraz wsparcie dla Poznańskiej Grupy 
Ekumenicznej, medalami Towarzystwa 
Biblijnego uhonorowani zostali: abp Sta-
nisław Gądecki, metropolita poznański, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski, ks. superintendent Jan Jerzy Ostryk 
i ks. dr Tomasz Siuda oraz pastor Piotr Wi-
sełka.

Podczas uroczystości dyrektor Towa-
rzystwa Biblijnego wygłosiła niezwykle 
ciekawy referat dotyczący historii Towa-
rzystwa, ale również przybliżający jego 
aktualne projekty oraz wskazujący na 
ogromną rolę Boga w  życiu człowieka: 
Obecnie Towarzystwo Biblijne w  Polsce 

prowadzi obok projektu tłumaczeniowego 
(ekumeniczne tłumaczenie Pisma Świętego), 
projekt „Biblia dla dzieci i  młodzieży” oraz 
„Biblia w każdej więziennej celi”. Wskazuje-
my w nich na Pismo Święte jako dziedzictwo 
kulturowe, źródło pozytywnych, najlep-
szych wartości, ale przede wszystkim jako 
zawsze aktualną Prawdę, która jest i powin-
na być podstawą życia i postępowania każ-
dego człowieka [...]. Czytajmy Pismo Święte 
i starajmy się żyć zgodnie z Ewangelią. Oczy-
wiście bez Boga, który daje wzrost, nic nie 
byłoby możliwe. Pamiętajmy, że to On daje 
wzrost temu, co my siejemy, i temu, co pod-
lewamy. Jubileusz urozmaicił również bp 
dr Edward Puślecki, prezes Towarzystwa 
Biblijnego, swoją refleksją o  aktualności 
Słowa Bożego.

Za oprawę muzyczną wydarzenia 
odpowiadał Poznański Chór Nauczycieli 
im. Ignacego Jana Paderewskiego pod 
dyrekcją Ryszarda Łuczaka, któremu 
akompaniowali Jarosław Drynkowski  
i  Sebastian Badzięgowski. Podczas sesji 
zgromadzeni usłyszeli fragmenty Biblii 
Ekumenicznej oraz „Hymn do Biblii” Ro-
mana Brandstaettera, przeczytane przez 
Aleksandra Machalicę. Całość wydarze-
nia poprowadziła dyrektor Biblioteki Ra-
czyńskich Anna Gruszecka. Dodatkowo,  
z  okazji 200-lecia Towarzystwa Biblijne-
go w  Polsce, w  październiku 2016 roku 
Poczta Polska wyemitowała specjalny 
znaczek, który można było nabyć na sto-
isku podczas wydarzenia.

   opracowanie: Natalia Nowierska

Jubileusz 200-lecia 
Towarzystwa 
Biblijnego
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Jeszcze
w zielone
gramy

Wydałaś ostatnio nostalgiczną płytę „Jeszcze 
w  zielone gramy”. Sięgnijmy do początków 
Twojego śpiewania, a więc jak to się zaczęło? 

Pochodzę z  muzykalnej rodziny, mój dzia-
dek był znakomitym organistą, który wymagał, 
aby cała rodzina brała udział w jego muzycznych 
przedsięwzięciach, szczególnie chóralnych. Muzy-
ka stale więc  była obecna w naszym domu, a ja, 
mając niezły głos, chętnie śpiewałam przy każdej 
okazji. Takie prawdziwe śpiewanie zaczęło się na 
studiach, gdzie stawiałam pierwsze kroki w kaba-
recie „Pegazik”...
Potem była „Od Nowa” elitarny, literacko–mu-
zyczny klub studencki. Do dziś żaden klub nie 
potrafi powtórzyć atmosfery, poziomu i zapału 
młodych ludzi do działania. Opowiedz o  tych 
czasach, o miejscu... i o jazzie, który wtedy śpie-
wałaś...

Rzeczywiście, klub miał wyjątkowy klimat, 
skupiał studentów o  różnych zainteresowaniach. 
Odbywały się tam świetne spotkania i  imprezy 
muzyczne, lecz z pewnością do niezapomnianych 
należały wieczory muzyki jazzowej z  udziałem 
czołowych muzyków, jak Jerzy Milian, Jan Ptaszyn 
Wróblewski, Jerzy Grzewiński, z  którym później 
miałam okazję koncertować.

Drugi był „Nurt”. W tym czasie muzycznie wy-
brałam jazz, któremu w głębi duszy jestem wierna 
do dziś.
Wiele osób to pamięta i pyta, czy nie powróci-
łabyś do śpiewania znanych standardów jazzo-
wych.

Ach, ten stary dobry swing... to bardzo nęcą-
ce, zwłaszcza, że jazz ma się podobno we krwi... 
Pomyślę!
Występowałaś na festiwalach, zdobywałaś na-
grody...

W  owym czasie bardzo popularne były stu-
denckie giełdy piosenki i  giełdy radiowe, na któ-
rych wykonawcy prezentowali swoje najnowsze 
utwory. To one były prawdziwą kuźnią talentów 
i  często przepustką do Opola. Na tym festiwalu 
występowałam kilka razy, zdobywając na jednym 
z nich nagrodę w kategorii nowe głosy.

Sukces zbiegł się z  ukończeniem studiów 
ekonomicznych i gdy otrzymałam kilka interesu-
jących propozycji wzięcia udziału w prestiżowych 
programach estradowych i  telewizyjnych, mu-
siałam zdecydować, czy zostać ekonomistką, czy 
piosenkarką, no i wybrałam śpiewanie...
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... karierę.
Z pewnością nie była to wielka kariera, 

ale stałam się zauważalna, a dzięki współ-
pracy z Estradą Stołeczną miałam szansę 
na wyjazdy za granicę, co w  owych cza-
sach było nie lada gratką.
Myślę, że jesteś zbyt skromna, skoro, 
wydając niewiele płyt, po tylu latach je-
steś znana i pamiętana...

... oczywiście jest mi bardzo miło 
z  tego powodu. Mam ogromną satys-
fakcję, że mogłam pracować z  wieloma 
znanymi i cenionymi aktorami i artystami 
estradowymi...
… i  pamiętają jedną z  Twoich najbar-
dziej znanych, nagrodzonych piosenek 
„Dobrze jest” z  muz. Jerzego Miliana 
i Andrzeja Dąbrowskiego, do słów Jona-
sza Kofty...

… i  właśnie ją między innymi nagra-
łam na mojej ostatniej płycie w  duecie 
z młodym, zdolnym piosenkarzem i kom-
pozytorem Rafałem Sekulakiem. Wydaje 
mi się, że to był dobry pomysł.
Potem nastał stan wojenny i  wszystko 
ucichło, jak powiedział poeta. Co się 
wtedy działo w Twoim życiu muzycznie 
i nie tylko?

To był smutny czas dla wszystkich. 
Życie kulturalne zamarło, a  ja poświęci-
łam się rodzinie. Z  Andrzejem snuliśmy 
plany na przyszłość, myśleliśmy o  tym, 
co będziemy robić, kiedy skończy się ten 
koszmar. Rok 1986 był dla nas przełomo-
wy. Życie kulturalne wracało powoli do 
normy. Postanowiliśmy otworzyć galerię 
sztuki pod nazwą ”Scena i  Galeria Anny 
Kareńskiej”. Mimo że firmowałam ją swo-
im nazwiskiem, to dokonaliśmy podziału 
zadań i  obowiązków. Mąż zajmował się 

sztuką, rzeźbą, malarstwem, a  ja organi-
zowałam kameralne koncerty i spotkania 
ze znanymi, lubianymi artystami.

W  sferze naszych zainteresowań ga-
leryjnych znajdowała się polska sztuka 
współczesna, tworzona po 1945 roku. 
Galeria brała udział w  najważniejszych 
targach sztuki w  Europie i  na świecie, 
np. w  Kolonii, Frankfurcie, Chicago, Los 
Angeles, Tokio i wielu innych miejscach, 
promując znakomitych polskich artystów 
i przywożąc zewsząd dobre recenzje.
Odnosiłam wrażenie, że galeria du-
chem i  atmosferą przypominała nieco 
klub „Od Nowa”... a  liczba artystów, 
która przewinęła się przez tę maleńką 
scenę, jest imponująca. Łatwiej byłoby 
wymienić, kogo tam nie było niż od-
wrotnie…

To prawda, było ciasno i  niewygod-
nie, ale liczyła się gorąca atmosfera panu-
jąca na widowni i  chęć bycia razem. By-
walcy naszej galerii do dziś wspominają 
niezapomniane wieczory z Kaliną Jędru-
sik, Gustawem Holoubkiem, Krzysztofem 
Kolbergerem, Krystyną Jandą, Michałem 
Bajorem, czy Alicją Majewską. To był 
szczególny czas. Ludzie byli spragnieni 
dobrej piosenki,   dobrej poezji i  muzyki 
i to znajdowali u nas.
Z  jakiego powodu galeria przestała 
działać?

Szczere mówiąc, nadal działa, ale w in-
nym miejscu i w nieco innej postaci, może 
bardziej z  naciskiem na scenę. W  pew-
nym momencie uznaliśmy, że potrzebu-
jemy więcej miejsca. Kramarska z trudem 
mieściła sto osób. Zamarzył nam się taki 
obiekt, w  którym po koncercie można 
było zostać i przy lampce wina porozma-

wiać z  artystą. Takim idealnym miejscem 
okazał się stary dwór w Podstolicach.
Z  podziwem i  zapartym tchem obser-
wowałam Wasze  zmagania z renowacją 
zniszczonego dworu, w  którym brako-
wało drzwi, okien i częściowo podłóg…
rezultat był wspaniały. Z radością inte-
lektualny Poznań zmierzał na eleganc-
kie wystawy czy występy znakomitych 
aktorów, śpiewaków, piosenkarzy, ma-
larzy, zawsze okraszone pachnącymi 
domowymi wypiekami i zawsze było żal 
wyjeżdżać.

To miło, że tak to pamiętasz. Kupili-
śmy go w  opłakanym stanie, ale po nie-
zbędnym remoncie mogliśmy zaprosić 
na pierwszą w  Polsce wystawę znanego 
litewskiego malarza Eidrigeviciusa Stasy-
sa. Od tego momentu Podstolice zaczęły 
żyć własnym wystawienniczo-koncerto-

Jeszcze
w zielone
gramy
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wym życiem. Z pewnością kojarzą się też 
z  pełnymi uroku wystawami porcelany 
najbardziej znanych światowych marek, 
w tym Firmy Rosenthal, której generalnym 
przedstawicielem jest mój mąż.
A kiedy ożyła scena w kościółku w Ne-
kielce?

W  momencie gdy kupowaliśmy Pod-
stolice, ówczesny wójt Nekli namawiał 
nas do kupna niszczejącego i  całkowicie 
opuszczonego kościółka. Był on pozosta-
łością po grupie holenderskich protestan-
tów, którzy kiedyś tu mieszkali. Moj mąż 
zakochał się w  nim od pierwszego wej-
rzenia i mimo mojego sprzeciwu kupił go. 
Następny remont trwał niestety nieco dłu-
żej, ale w momencie podjęcia decyzji, że 
będzie on małą salą widowiskową, poszło 
jak z płatka. I  tak jesienią 2002 roku kon-
cert Chóru Muzyki Cerkiewnej otworzył 
dla publiczności to piękne miejsce.
Niesamowicie zabrzmiała tam „Jaskół-

ka uwięziona” w  wykonaniu Stana Bo-
rysa, który wystąpił tutaj po powrocie 
ze Stanów.

To jeden z  charyzmatycznych arty-
stów, który stoi na czele długiej listy tych 
lubianych i oklaskiwanych. Wspomnę Ire-
nę Santor, Vadima Brodskiego, Grzego-
rza Turnaua, Alicję Majewską, Zbigniewa 
Wodeckiego i  wiele innych znakomitych 
osobowości estradowych. Myślę, że świet-
na akustyka i  ciepła atmosfera panująca 
tu podczas koncertów sprzyja i wykonaw-
com, i publiczności.
Jak to się stało, że popularna, eteryczna 
piosenkarka stała się energiczną, do-
brze prosperującą businesswoman?

Dobrze jest, oprócz śpiewania, mieć 
jakieś inne powody do działania. Jednak 
najważniejsze to wsparcie bliskiej osoby. 
Mąż zawsze zachęcał mnie do aktywności 
i dodawał odwagi, a jak już powiedziałam 
A, to B jakoś łatwiej przychodziło. Kośció-

łek w  Nekielce ciągle 
wymaga remontu 
i napraw. Marzy mi się 
przede wszystkim za-
łożenie ogrzewania, 
aby poprawić kom-
fort koncertów tak, by 
mogły odbywać się 
przez cały rok, a  je-
śli chodzi o  realia, to 
dzięki ludziom dobrej 
woli i  hojności udało 
mi się wiele rzeczy 
zrobić. Dziękuję im za 
to z całego serca!
Wracając jeszcze do 
nagranej płyty. Za-
prosiłaś do udziału 

poznańskich muzyków… 
Z  płyty jestem bardzo zadowolona, 

dała mi dużo satysfakcji. Niełatwo po 
wielu   latach rozłąki ze sceną narzucić 
sobie dyscyplinę codziennej pracy nad 
wokalem czy interpretacją. Pomysł nagra-
nia płyty miałam w głowie od dłuższego 
czasu, ale zwyczajnie nie wiedziałam, jak 
się do niego zabrać. Nadszedł wreszcie 
ten właściwy dzień i powiedziałam sobie: 
teraz albo nigdy. Dwóch znakomitych 
pianistów, kompozytorów miało wpływ 
na powstanie tej płyty. To Janusz Mu-
raszko, który poświęcił sporo czasu, aby 
przygotować mnie muzycznie, natomiast 
Jacek Skowroński cudownie zaaranżował 
piosenki i  dzięki wyjątkowemu wyczuciu 
doprowadził do powstania, moim zda-
niem, klimatycznej płyty. Znajdują się na 
niej m.in. piosenki Wojciecha Młynarskie-
go z  muzyką Włodzimierza Korcza, które 
warto przypominać, ponieważ zawsze są 
i będą aktualne, a pytanie „Ilu masz przy-
jaciół?” czasami powoduje zakłopotanie, 
ja takiego dylematu nie mam! Bo ja przy-
jaciół mam.  

rozmawia Mariola Zdancewicz
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Jesień 1999 roku była dość pogodna, 
sprzyjająca towarzyskim kontaktom.  
W  kulturze działo się wiele, ale i  tak na 
czele ówczesnych atrakcji znalazła się za-
powiedź dużej wystawy Jurka Piotrowi-
cza w poznańskim BWA. Zresztą o poziom 
emocji przyjaciół i znajomych zadbał sam 
autor, który radość z ważnego dla każde-
go artysty, acz niewątpliwie też niezwy-
kle stresującego wydarzenia okazywał  
w swoisty, przewrotnie nieznośny sposób. 
Wszyscy czekaliśmy na wernisaż. Chyba 
w  ostatni dzień października zadzwonił 
telefon. Halo? Słucham!!! Cisza… Już mia-
łam odłożyć słu-
chawkę, kiedy usły-
szałam niewyraźne: 
„Wiesz, Juras nie 
żyje…” Jaki Juras? 
„No, Jurek Piotro-
wicz…”. Pomilczeli-
śmy chwilę. Potem 
wykrzyczałam: on 
chyba zwariował, 
umrzeć pięć dni 
przed otwarciem 
wystawy! Wiem, 
że to głupie, ale 
w  takim momencie 
trudno powiedzieć 
coś mądrego.
    Upłynęło ponad 
szesnaście lat, pod-
czas których w wielu muzeach i galeriach 
pokazywano jego obrazy, rysunki i grafi-
kę. W  rozmaitych konfiguracjach, zesta-
wach tematycznych i  chronologicznych. 
Nie zestarzały się, chociaż od początku 
wymykały się, jak on sam, jednoznacz-
nym określeniom. Jurek urodził się pod 

Ostrowią Mazowiecką, potem mieszkał 
w okolicach Jeleniej Góry, ale całe swoje 
dorosłe życie artystyczne spędził w  Po-
znaniu. Tu studiował w PWSSP malarstwo 
pod kierunkiem Mariana Szmańdy, tu 
zrobił dyplom z  grafiki w  pracowni Ta-
deusza Jackowskiego. Należał do miasta. 
Związał się z  jego pejzażem silnym wę-
złem codziennych rytuałów (słynne spa-
cery zaczynające się od 
Starego Rynku), choć 
też bezustannie bok-
sował się z nim. Mówił, 
że jest szare i brzydkie, 

krytykował in-
stytucje i  ludzi 
– najbardziej 
zresztą tych, 
od których 
nie chciał i  nie 

mógł się oderwać. Jednocześnie miał 
głęboki, zapiekły żal do znajomych, 
którzy z  Poznania wyjeżdżali. Jak już 
się przyzwyczaił, chciał mieć wszystko 
i wszystkich pod ręką. U Jurka nic nie było 
chłodne, obiektywne, proste, był nie-
ujarzmionym wulkanem emocji. Jak jego 

sztuka – ciągle czymś zaskakująca, ciągle 
odkrywana. To dobrze, że kilka poznań-
skich instytucji kultury zdecydowało się  
w  tym roku pokazać równolegle spu-
ściznę Piotrowicza. Jednak nawet przy 
tak szeroko założonej prezentacji, która 
rzadko zdarza się współczesnemu arty-
ście, czuję niedosyt w  próbie ogarnięcia 
całości, przede wszystkim malarstwa. 

Takiej, jaką daje np. duża wystawa mo-
nograficzna. I  to nie dlatego przecież, 
żeby zamknąć, skodyfikować tę twór-
czość. Oparła się już ona porównaniom 
m.in. do sztuki surrealistycznej, nowej 
figuracji, czy – ze względu na kolorysty-
kę niektórych obrazów – fowistycznej 
oraz do prac malarzy prymitywistów, 
ponieważ skojarzenia odnosiły się za-
wsze do jakichś fragmentów dzieł. Żal 
mi trochę straconej okazji do przyjrzenia 
się procesowi ewolucji warsztatu, temu 
specyficznemu   budowaniu formy sze-

rzecz o Jerzym Piotrowiczu
Ostatni z cyganerii 
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rokimi, szybkimi pociągnięciami pędzla, 
zobaczenia wreszcie, skąd na obrazach 
bierze się owo dziwne, jaskrawe światło  
i  dlaczego Jurek te „myknięte” płótna 
uważał za lepsze od innych. Liczyłam na 
spotkanie znów z tym, co robił, odkrycie 
prac mi nieznanych i możliwość błąkania 
się bez przewodnika po szerokim gościń-
cu jego twórczości. 
      Wystawa Piotrowicz i goście przygoto-
wana przez Muzeum Narodowe skupiła 
się na ekspozycji czterech wybranych wąt-
ków tematycznych: pracowni malarskiej  
i motywu malowania o malowaniu, małpy 
jako malarza, przedstawień infantki oraz 

uczty i  martwych natur. Obrazom Jurka 
Piotrowicza towarzyszą prace innych, 
związanych z  nim artystów. Kuratorem, 
autorem scenariusza i  katalogu wysta-
wy jest Marta Smolińska. Należy dodać, 
że wydarzeniu towarzyszy także znako-
micie, z  wielką pieczołowitością opra-
cowany przez Marię Gołąb katalog dzieł 
mistrza, uwzględniający również prace 
zaginione. Niewątpliwym atutem ekspo-
zycji jest jasna, niezwykle spokojna, nie-
inwazyjna aranżacja Andrzeja Okińczyca. 
W  Galerii Miejskiej Arsenał znalazły się 
prace o  tematyce biblijnej, patriotycznej  
i  judaistycznej. Prezentacji zatytułowa-
nej Piotrowicz. Arka towarzyszy publi-
kacja Piotra Bernatowicza, który wraz 
z  Krystyną Różańską-Gorgolewską jest 
też kuratorem wystawy. Aranżację przy-
gotowali Piotr i  Ewa Tetlakowie. Od po-
czątku lat 90. współpracowała z  Jurkiem 
Galeria Garbary 48, która przyłączyła się 
do wydarzenia z  pokazem grafik i  gwa-
szy, a  także częścią scenografii z  okazji 
50. urodzin artysty. Niezwykle cenny ze-
staw dwudziestu czterech czarno-białych 
drzeworytów zobaczyć można w  galerii 
Ego, a  obraz Zuzanna w  kąpieli w  galerii 
FWD przy św. Marcinie. Prace związane 
ze spektaklami Mięso i  Sabat oraz deko-
racje z  balu sylwestrowego w  1994 roku 

udostępnił zaprzyjaźniony  
z  Jurkiem Teatr Ósmego 
Dnia. To tam znalazł on 
wiele bliskich sobie osób, 
które często wspominał 
i  które, mimo ogromnej 
potrzeby bycia z  nimi, tak-
że po swojemu testował. 
Wydawało mi się kiedyś, 
że przy trudnym tempe-
ramencie Jurek miał wiele 
szczęścia do ludzi: serdecz-
ny zawsze Jarek Maszewski, 
opiekuńczy, cierpliwy Ry-
szard Książek, bez którego 
pomocy, jak sam mówił, 
nie odbiłby na starej pra-

sie żadnej grafiki. Wymieniać można by 
długo. Dziś myślę przede wszystkim, jak 
ubarwiał nam życie, rozbijając konwencje 
soczystym słownictwem, zachowaniem, 
prowokacją. Wspominam też jego przed-
południowe najazdy na muzeum, które 
stało na trasie codziennych spacerów 
– łypnięcia przez wąską szparę ledwie 
uchylonych drzwi, potem krzyki o  szyb-
ką herbatę, buszowanie w  biblioteczce  
w  poszukiwaniu nowych książek i… 
jakichś słodyczy. Jeszcze rysunki zo-
stawiane na przypadkowych kartkach, 

projektach lub – o zgro-
zo – ważnych urzędo-
wych dokumentach! 
A  jakież emocjonujące 
były opowieści Jurka 
z  podróży, zachwyty 
nad mistrzostwem na 
żywo odkrytych dla 
siebie artystów: Tinto-
retta, Goi, Velasqueza, 
Rembrandta, Halsa, 
Picassa… Z  nimi się 
zaprzyjaźniał praw-
dziwie, kontaktował 
poprzez obrazy, dys-

kutował... Wydawało się, że znacznie 
lepiej ich rozumiał niż nas. Czasem nie-
oczekiwanie zaskakiwał. Do dziś czu-
ję wzruszenie, kiedy wspomnę, jak po 
powrocie z  Włoch niezdarnie wyszperał 
z  kieszeni kolczyki z  weneckiego szkła  
i, jakby zawstydzony, że go na to stać, 
rzucił je nam, „muzealnym kobitkom”, 
na biurko. Jurek był twórcą osobnym  
i  wolnym, jako człowiek uzależniony od 
niezależności, mimo wielu znajomych, 
był samotnym przybyszem z  przeszłości 
brzydzącym się filisterstwem, kochają-
cym sztukę i  uprawiającym alkoholowy 
odjazd. Zagubionym w  powojennej Pol-
sce artystą niegdysiejszej cyganerii.

Twórczość Jerzego Pio-
trowicza oglądaliśmy  
w Poznaniu od 19 lu-
tego do 2 kwietnia  
w Muzeum Narodowym 
(Piotrowicz i goście),  
Arsenale (Arka) oraz ga-
leriach: EGO, Garbary 
48, FWD, a także Teatrze 
Ósmego Dnia

Joanna Dziubkowa
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obrazy:
1. Jerzy Piotrowicz w pra-
cowni
2. Jerzy Piotrowicz, infant-
ka Małgorzata pod jabłonką, 
1986, olej, płótno, 130 x 
150, wł. prywatna

3. Jerzy Piotrowicz, Infantka na uczcie weneckiej, 
     1992, olej, płótno, 81 x 104,5, wł. „Vox Artis”   
      Promocja Polskiej  Sztuki Współczesnej
4. Jerzy Piotrowicz, Martwa natura, 
      1989, olej, płótno, 33 x 41, 
       wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu
5. Jerzy Piotrowicz, Odwiedziny u Picassa, 
     1994, olej, płótno, 124 x 150,    
      wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu
6. Jerzy Piotrowicz, Uczta z minotaurem, 
      1995, olej, 33 x 46 cm, wł. prywatna
7.  Jerzy Piotrowicz, Las Meninas, 
      wg. Velazqueza, 1987, olej, 
      płótno, 180 x 160, wł. prywatna
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