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Bruce Springsteen 
Springsteen on Broadway

Bruce Springsteen to jedna z najważniejszych postaci amerykań-
skiego rocka. Krążek „Springsteen on Broadway” to ścieżka dźwiękowa 
do niezwykłej serii wystepów jakie rozpoczął w  październiku 2017 

a  zakończył w  grud-
niu ubiegłego roku. Na 
deskach Walter Karr The-
atre wystąpił w  sumie 
236 razy. Od 17 grud-
nia ubiegłego roku film 

„Springsteen on Broadway” 
dostępny jest także w Pol-
sce. Całość to niezwy-
kła, nostalgiczna podróż 
w  karierze tego artysty. 
Począwszy od debiutu 
po dzień dzisiejszy. Każdy 
z utworów zamieszczony 
w albumie poprzedzony 
jest zabawnymi a czasem 
poważnymi i  wzrusza-
jącymi wstępami. Bruce 
Springsteen śpiewa 
akompaniując sobie solo 
na gitarze, fortepianie 

i harmonijce ustnej. Poznajemy jego największe obawy, inspiracje oraz 
radosne i bolesne wspomnienia człowieka będącego żywą legendą. Sin-
glem promującym album jest jeden z najciekawszych momentów kon-
certu – akustyczna wersja „Land of Hope and Dreams”, ktorą pamiętamy 
z koncertowego wykonania z E Street Band oraz z solowej płyty artysty 
zatytułowanej „Wreckng Ball”. Oprócz tego są tu takie hity Springsteena 
jak „My Hometown”, „Thunder Road” czy „My Father’s House”. Posłuchać 
trzeba koniecznie.

Wojciech Karolak
Easy!

Ceniony wirtuoz 
organów Hammonda 
Wojciech Karolak 
to jeden z  wetera-
nów polskiego jazzu. 
W tym roku skończy 
80 lat. Ciągle jednak 
jest aktywny. Płyta 

„Easy!” została wydana 
w  roku 1974 i  stała 
się wtedy bestselle-
rem rynku płytowego 
w  Polsce. Zawiera 
tak zwaną ambitną 
muzykę rozrywkową 
wykonywaną przez 
renomowanych pol-
skich jazzmanów. Wśród plejady gwiazd znajdziemy m.in. Zbigniewa 
Namysłowakiego, Czesława Bartkowskiego czy nieżyjących już dziś 
Tomasza Stańkę, Tomasza Szukalskiego czy Janusza Muniaka, a takze 
słynną grupę Novi Singers. Album „Easy!” wznowiony po latach otwiera 
nową serię Polskich Nagrań zatytułowaną Polish Jazz Masters. Będą 
ukazywać się w niej albumy, które przed laty nie znalazły się w presti-
żowej serii Polish Jazz. Sam Wojciech Karolak brak obecności jego płyty 
w tamtej serii uznaje za zaszczytne wyróżnienie i sukces, którym może 
się poszczycić, mało który z polskich jazzmanów. 
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Matt Dusk 
JetSetJazz – 

Matt Dusk od 
kilku lat dzieli swój 
c z a s  p o m i ę d z y 
Kanadę a  Polskę. 
W  swoim najnow-
szym albumie przy-
pomina czasy w któ-
rych latanie było 
bardziej niż glamour, 
a  muzyka jazzowa 
rządziła niepodziel-
nie. To nostalgiczna 
podróż do lat 60, 
gdy podróżowanie 
było luksusem, cele 
czymś egzotycznym, 
a muzyka po prostu 
niezapomniana. Tym 
razem artysta nie się-
gnął jednak do stan-
dardów. Zawartość 
krążka stanowi 10 oryginalnych kompozycji nagranych z big bandem 
i orkiestrą smyczkową. Dokładnie tak, jak to się robiło w latach 60 ubie-
głego stulecia. Sam artysta o zawartości albumu mówi: „Zawsze fascyno-
wały mnie czasy, kiedy podróżowanie było na najwyższym poziomie. Gdy 
każdy bilet był pierwszej klasy, w samolocie było mnóstwo miejsca na 
nogi, a pasażerowie mieli na sobie najlepsze ubrania”. Idea, która przy-
świeca „JetSetJazz” to nostalgiczny powrót do lat kiedy w powietrzu kró-
lowały linie lotnicze Pan Am, a na ziemi Frank Sinatra. O tym jak wielką 
wagę Matt Dusk przywiązuje do tamtych lat świadczą choćby tytuły utwo-
rów – otwierająca płytę piosenka „Sounds Like First Class”, „Let’s Hope on 
Plane” czy „My Paris is You”. Polecam każdemu kto lubi silne głosy i brzmie-
nie big bandów 

Novi Singers
Torpedo

W serii Polish Jazz Masters ukazuje się też album grupy Novi Singers 
„Torpedo”, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1970. Grupa należała do 
ścisłej, światowej czołówki. W najlepszych latach działalności najdłużej 
tworzyli ją: Ewa Wanat, Janusz Mych, Bernard Kawka i Waldemar Parzyński. 
Niestety, dziś pozostały już po niej tylko wspomnienia i nagrania. Sukces 
tego albumu dowodzi dlaczego w tamtych latach Novi Singers wygrywali 
rankingi amery-
kańskiego maga-
zynu DownBeat. 
Krążkiem „Tor-
pedo” zespół sta-
rał się uciekać od 
wyraźnej katego-
ryzacji i  przyna-
leżności gatun-
kowej. Bernard 
Kawka nie chciał 
aby zespół był 
t y lko jeszcze 
jedną grupą jaz-
zową. I  kto wie 
może właśnie 
dlatego wtedy 
ten krążek uka-
zał się także poza 
serią Polish Jazz?
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Naukowcy z  PP zostali laureatami Kon-
kursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Roz-
woju. Co takie wyróżnienie oznacza dla 
studentów i uczelni?

Nagrody przyznano w  następujących 
kategoriach:

• prace inżynierskie – 4 nagrody;
• prace magisterskie – 12 nagród;
• rozprawy doktorskie – 9 nagród;
• rozprawy habilitacyjne – 4 nagrody;
• krajowe publikacje – 7 nagród;
• wybitne osiągnięcia twórcze – 

1 nagroda i 3 wyróżnienia.
Laureatami Konkursu o  Nagrodę Mini-

stra Inwestycji i  Rozwoju za prace dyplo-
mowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne 
oraz publikacje w dziedzinach architektury 
i budownictwa, planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
za rok 2018 zostali:

w kategorii rozprawy doktorskie:
• dr inż. arch. Agnieszka Rumież za roz-

prawę doktorską „Improwizacja jako 
strategia w twórczości architektonicz-
nej”, Uczelnia: Politechnika Poznańska, 
Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marci-
niak, prof. nadzw. PP, Promotor pomoc-
niczy: dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, 
prof. nadzw. PP;

w kategorii prace magisterskie:
• mgr inż. arch. Adam Jankowski za 

pracę magisterską „Stacja naukowa 
z  zapleczem hotelowym rezerwatu 
Łazy”, Uczelnia: Politechnika Poznań-
ska, Promotor: dr hab. inż. arch. Maciej 
Janowski;

• mgr inż. arch. Adrianna Pocion za 
pracę magisterską „Klinika Sanatoryjna 
na Czarnej Górze”, Uczelnia: Politech-
nika Poznańska, Promotor: dr inż. arch. 
Agata Gawlak;

Jak widać w  skali kraju przyznaje się 
zaledwie kilka nagród w  każdej katego-
rii. Nagrody te są odpowiednikiem nagród 
naukowych Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego dedykowanym innowacyjnym 
pracom w zakresie architektury i budownic-
twa, planowania i zagospodarowania prze-

strzennego oraz mieszkalnictwa. Fakt, że trzy 
nagrody otrzymały prace realizowane na 
Wydziale Architektury Politechniki Poznań-
skiej potwierdza znaczącą pozycję Wydziału 
w Polsce oraz wysoki poziom kształcenia na 
wszystkich trzech stopniach systemu boloń-
skiego. Wydział nadal rozszerza swoją ofertę 
dydaktyczną: od tego semestru urucha-
miamy studia I  stopnia na kierunku Archi-
tektura wnętrz. Zadanie to uzyskało wsparcie 
finansowe ze środków Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach pro-
jektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość, 
który realizujemy w Politechnice Poznańskiej 
w latach 2018-2021. 

Wyróżnienia, których szczęśliwie (albo 
zasłużenie) otrzymujemy sporo w  róż-
nych kategoriach upewniają studentów, że 
wybrali właściwą uczelnię a  kandydatów 
przekonują do dokonania wyboru. Nasza 
Uczelnia dotąd nie odnotowała spadku 
liczby kandydatów, mimo niżu demograficz-
nego, który dokuczył wielu szkołom w ostat-
nich latach. Mam nadzieję, że te osiągnięcia 
zostaną docenione w kolejnej ocenie jedno-
stek naukowych.
Wielkopolska Izba Budownictwa, działa-
jąca od 27  lat, w  trakcie targów budow-
lanych Budma 2019, wyróżniła m.in.
Wydział Architektury Politechniki 
Poznańskiej statuetką im. Rogera Sław-
skiego. Proszę o komentarz.

To przykład innej prestiżowej nagrody 
– również dla Wydziału Architektury. Tym 
razem jest to nagroda o charakterze regio-
nalnym.

Wielkopolska Izba Budownictwa we 
współpracy z  redakcją Głosu Wielkopol-
skiego i  z  Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi od roku 2016  przyznaje sta-
tuetkę im. Rogera Sławskiego (wybitnego 
i zasłużonego dla Wielkopolski architekta) 
przyznawaną w trzech kategoriach:

• wielkopolska firma roku w budownic-
twie,

• edukacja na poziomie szkolnictwa 
zawodowego i wyższego oraz propa-
gowanie najnow-szych rozwiązań tech-

nologicznych, konstrukcyjnych i mate-
riałowych w budownictwie,

• wielkopolski człowiek roku w budow-
nictwie.

Wydział otrzymał statuetkę w  drugiej 
kategorii, co potwierdza uznanie dla realizo-
wanego programu studiów. W ubiegłym roku 
wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury 
Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację 
Komisji Europejskiej (poświadczoną wpi-
sem do Załącznika V pkt. 5.7.1  dyrektywy 
2005/36/WE), dzięki czemu dyplom ukoń-
czenia studiów na kierunku Architektura na 
Wydziale Architektury Politechniki Poznań-
skiej jest podstawą do  automatycznego 
uznania kwalifikacji zawodowych w  pań-
stwach Unii Europejskiej, Europejskiego 
Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwaj-
carskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzy-
skania uprawnień do wykonywania zawodu 
architekta w tych państwach. Ponadto kie-
runek Architektura na Wydziale Architektury 
Politechniki Poznańskiej, w  wyniku oceny 
programowej dokonanej w ubiegłym roku 
przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), 
uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie. Cie-
szy, że również we własnym środowisku 
osiągnięcia Wydziału w zakresie kształcenia 
zostały docenione.
W  dniach 18 – 22  lutego Centrum Języ-
ków i Komunikacji PP zorganizowało sze-
reg wydarzeń pod nazwą „Orientation 
Week”. Czego dotyczyły i  do kogo były 
adresowane?

Orientation week (wcześniej Polish 
week) to inicjatywa Centrum Języków 
i Komunikacji Politechniki Poznańskiej reali-
zowana od roku 2010 w zasadzie dwa razy 
w roku – tydzień przed rozpoczęciem seme-
stru zimowego i letniego. Jest to paleta atrak-
cyjnych zajęć dedykowanych studentom 
zagranicznym studiującym na Politechnice 
Poznańskiej. Celem imprezy jest zapozna-
nie studentów z informacjami praktycznymi 
związanymi ze studiowaniem na Politech-
nice Poznańskiej oraz kampusem Uczelni. 

„Orientation Week” to także doskonała oka-
zja, aby zaznajomić się z polską kulturą i zwy-
czajami oraz poznać najważniejsze miejsca 
w mieście takie jak: Stary Rynek, Ostrów Tum-
ski z Katedrą, Brama Poznania ICHOT, Śródka, 
tereny rekreacyjne nad Jeziorem Maltańskim, 
a nawet zrobić zakupy w „Starym Browarze”. 
Orientation week jest bardzo dobrze odbie-
rany przez studentów, z których wielu przy-

...bo wybrali 
właściwą uczelnię

Z prorektor profesor dr hab. inż. Joanną  
Józefowską rozmawia Mariola Zdancewicz

Na zdjęciu: prorektor Joanna Józefowska 
– piąta od lewej, z tyłu jako szósty od lewej 
widoczny ambasador, siódma z lewej 
na zdjęciu – dziekan Wydziału Inżynierii 
i Zarządzania prof. dr hab. inż. Magdalena 
Wyrwicka

4



bywa do Poznania z bardzo odległych miejsc 
o zupełnie odmiennej kulturze. Orientation 
week nie tylko pozwala im pokonać pierw-
sze trudności, ale również poznać kolegów 
studiujących na innych wydziałach, których 
potem można spotkać na przykład w Kawia-
rence Międzykulturowej prowadzonej w cza-
sie roku akademickiego przez Dział Edukacji 
Ustawicznej i Międzynarodowej.
9  stycznia odbyło się spotkanie z  amba-
sadorem Australii w  Polsce Paulem 
Wojciechowskim. Ze strony Politech-
niki Poznańskiej uczestniczyła w  nim 
Pani wraz z  dziekanem Wydziału Inży-
nierii Zarządzania dr hab. inż. Magda-
leną Wyrwicką i  kierownikiem projektu 
prof. dr hab. inż. Stefanem Trzcielińskim. 
Wzięli w  nim udział doktoranci i  uczest-
nicy programu NAWA (Narodowa Agen-
cja Wymiany Akademickiej). Spotka-
nie dotyczyło projektu zatytułowanego 

„Współpraca PUT-UTS akceleracją roz-
woju naukowego”. Do czego odnosi się 
ten projekt?

Pan Ambasador Paul Wojciechowski 
odwiedził Politechnikę ponieważ grupa 
naszych pracowników i  studentów, która 
przebywała w Australii na przełomie listo-
pada i  grudnia 2018  r. była najliczniejszą 
grupą w  ramach wymiany międzynarodo-
wej w  tym kraju. Projekt Współpraca PUT-

-UTS akceleracją rozwoju naukowego jest 
finansowany w  ramach programu PROM 
przez Narodową Agencję Wymiany Aka-
demickiej (NAWA). Jego zakres obejmuje 
uczestnictwo doktorantów i kadry naukowo-

-dydaktycznej w krótkich formach kształce-
nia o międzynarodowym charakterze, m.in. 
wizytę w University od Technology Sydney 
w dniach 22.11-8.12.2018 r., która zainspi-
rowała Pana Ambasadora do odwiedzenia 
naszej uczelni. Celem projektu jest współ-
praca polskich i australijskich doktorantów 
oraz polskich i australijskich pracowników 
dydaktyczno-naukowych w  zakresie roz-
woju umiejętności i  kompetencji badaw-
czych. Projekt w szczególności nakierowany 
jest na podnoszenie kompetencji badaw-
czych doktorantów, podnoszenie jakości 
przygotowywanych rozpraw oraz poprawie-
nie transferu wyników badań naukowych do 
przemysłu. W odniesieniu do kadry dydak-
tyczno-naukowej projekt przyczynia się do 
poprawy kompetencji w zakresie współpracy 
z doktorantami, podejmowania problemów 
badawczych użytecznych dla przemysłu 
i  prezentowania wyników prowadzonych 
badań w sposób budzący zainteresowanie 
menedżerów wdrożeniem tych wyników. 
Głównym partnerem Politechniki w  tym 
projekcie University of Technology – Sydney. 
Warto podkreślić, że uczestnikami projektu 
jest łącznie 20 doktorantów i pracowników 
naukowych wydziałów: Inżynierii Zarzą-
dzania, Elektroniki i Telekomunikacji, Tech-
nologii Chemicznej i Fizyki Technicznej. Na 
przełomie sierpnia i września 2019 r. na Poli-
technikę Poznańska przyjedzie 20  uczest-
ników projektu z  UTS. W  ramach pobytu 
na Politechnice Poznańskiej wezmą udział 
w cyklu dedykowanych wydarzeń oraz kon-

ferencji: The 9th International Conference on 
Life Cycle Management.
Przyszłość uczelni zależy dziś od studiów 
interdyscyplinarnych. Czy myślicie Pań-
stwo o  integracji uczelni, na przykład 
w formie holdingu?

Jest to dosyć radykalne stwierdzenie, 
sądzę, że w wielu obszarach będzie się nadal 
liczyło solidne przygotowanie kierunkowe 
z umiejętnością samodzielnego uzupełnia-
nia wiedzy i współpracy w grupach interdy-
scyplinarnych. Świat zmienia się coraz szyb-
ciej, więc trudno odebrać wykształcenie, 
które będzie aktualne przez całe życie. Rola 
uczelni w procesie kształcenia na pewno ule-
gnie zmianie, ale nie odważę się dziś proro-
kować jaka to będzie zmiana. 

Jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, to 
Politechnika Poznańska prowadzi studia 
interdyscyplinarne (np. na kierunku Bioinfor-
matyka z UAM) i obecna forma organizacyjna 
nie stanowi przeszkody. Prowadzimy też stu-
dia we współpracy z uczelniami zagranicz-
nymi – nie jest zasadne ograniczania takich 
inicjatyw przez sztywne formy organizacyjne.
Taki model umożliwia powiększenie 
zespołów i  koncentrację infrastruktury 
badawczej. A  jeśli zespoły konkurują ze 
sobą?

Jestem jednak zwolennikiem elastycz-
ności i  nieograniczonej współpracy a  nie 
koncentracji, która podlega nieuniknionym 
ograniczeniom. Zespoły badawcze zawsze 
konkurują i jeśli jest to konkurencja uczciwa, 
to nie wyklucza współpracy i  korzystania 
z infrastruktury innych jednostek. Motorem 
rozwoju jest jak najszersza wymiana myśli 
a koncentracja sprzyja zamykaniu się w nie-
wielkim samowystarczalnym gronie. Przy-
szłość należy do zespołów, które podejmują 
badania interdyscyplinarne, gdzie korzysta-
nie z kompetencji innych grup badawczych 
jest niezbędne. Jest pewnie jakaś minimalna 
wielkość zespołu badawczego, która gwa-
rantuje jego stabilny rozwój, ale ta wielkość 
zależy cod dziedziny badań.
Uczelnie techniczne dbają o  kontakty 
z  przemysłem, szczególnie w  kształce-

niu kadr, programach nauczania zgodnie 
z oczekiwaniami i potrzebami przemysłu. 
Natomiast ciągle słabo rozwija się współ-

praca w  badaniach. Dla-
czego?

Nie w  pełni zgadzam 
się z  tym stwierdzeniem. 
W  ciągu ostatnich lat 
obserwuję, że faktycznie 
pierwszy etap współpracy 
dotyczy zwykle kształcenia, 
ale na ogół w ślad za tym 
idzie współpraca w  bada-
niach. Mamy coraz wię-
cej przykładów wspólnych 
projektów o  dużej warto-
ści realizowanych z partne-
rami biznesowymi, u  któ-
rych nasi studenci odbywali 
staże lub praktyki. Sądzę 
też, że błędem jest oczeki-
wanie by wszyscy pracow-
nicy uczestniczyli w  pra-
cach na rzecz przemysłu 

i żeby wszystkie badania prowadzone na 
uczelni technicznej miały charakter prak-
tyczny. Chodzi raczej o to, aby te prace były 
naprawdę innowacyjne i  prowadziły do 
skutecznego wdrożenia wyników. Ważne 
jest w tym kontekście właściwe uregulowa-
nie praw własności intelektualnej – tu świa-
domość po obu stronach jest bardzo mała 
i  wypracowanie dobrych praktyk będzie 
wymagało czasu. 
Czy w  polskim prawie zmieniło się coś, 
jeśli chodzi o  precyzyjne ustalenia doty-
czące komercjalizacji wyników badań 
regulujących sprzedaż lub licencjonowa-
nie praw do własności intelektualnej?

Przepisy w tym zakresie nie zmieniły się 
znacząco, w szczególności Ustawa 2.0 nie 
zmieniła zasadniczo reguł komercjalizacji 
wyników badań prowadzonych na uczelni. 
Większą rolę w  uporządkowaniu wzajem-
nych relacji i reguł postępowania odgrywają 
zasady dofinansowania innowacji z budżetu, 
które moim zdaniem zmieniły się ostatnio 
w sposób korzystny dla jednostek badaw-
czych. 
Czy student może być partnerem w  pra-
cach badawczych, projektach, poszuki-
waniach nowych kierunków aktywności 
naukowej?

Tak, student może i  w  świetle aktual-
nych przepisów powinien być partnerem 
w pracach badawczych i projektach. Oczy-
wiście – nie każdy student, ale na pewno 
każdy, któremu się chce. Na Politechnice 
spotyka się wielu młodych ludzi z pasją. Czę-
sto już podejmując studia mają oni bardzo 
specjalistyczną wiedzę i  wymagają znacz-
nie więcej niż tylko standardowego pro-
gramu zajęć. Uczelnia ma dla nich bogatą 
ofertę kół naukowych, która obejmuje rów-
nież dofinansowanie prowadzonych badań. 
Żałuję tylko, że niewielu naszych studentów 
aplikuje o finansowanie swoich aktywności 
naukowych w  ramach konkursów MNiSW 
takich jak Diamentowy Grant, czy Najlepsi 
z  najlepszych. Z  pewnością mieliby duże 
szanse. 
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Jest gorąco w  sprawie wyjścia Wiel-
kiej Brytanii z  Unii Europejskiej. Pro-
szę się do tego odnieść i  ewentualnie 
do wypowiedzi ministra spraw zagra-
nicznych Jacka Czaputowicza dla 5-let-
niego limitu czasowego tzw. backstopu 
w sprawie Irlandii Północnej.

 Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Euro-
pejskiej jest trudnym i  historycznym 
wydarzeniem zarówno dla Wspólnoty jak i, 
a może przede wszystkim dla samej Wiel-
kiej Brytanii. Dziś możemy powiedzieć, że 
mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa 
nie do końca byli świadomi skutków refe-
rendum. Z politycznego punktu widzenia 
wystarczy wysłać wniosek do Brukseli, że 
chce się Unię opuścić – to nic trudnego. Ale 
potem przychodzi rozwiązanie tysięcy pro-
blemów, w gruncie rzeczy zerwanie milio-
nów nici powiązań – od gospodarczych, 
finansowych po osobiste. Premier David 
Cameron, inicjator referendum, przeciwnik 

Brexitu, otworzył puszkę Pandory, i  tak 
antyunijna propaganda pokonała zdrowy 
rozsądek. Tym bardziej w sprawie „wyjścia” 
27 państw Unii powinno i musi mówić jed-
nym głosem.
Jak może Pan skomentować sytuację 
mając na uwadze stwierdzenie pre-
miera Mateusza Morawieckiego, że bez-
umowny Brexit jest złym rozwiązaniem 
dla Wielkiej Brytanii i całej Unii Europej-
skiej?

Oczywiście, że to najgorsze z  moż-
liwych rozwiązań. Nie starcza nam dziś 
wyobraźni,aby przewidzieć wszystkie kon-
sekwencje takiego kroku. Wielka Brytania 
nie opuszcza klubu brydżowego tylko 
olbrzymią i  sprawną organizację gospo-
darczą, której była członkiem. Często kło-
potliwym, ale wnoszącym znaczący wkład. 
Wyjście bez porozumienia oznacza olbrzy-
mie problemy dla niej, dla nas i dla państw 
trzecich. Nikt nie ma doświadczenia w tej 

sprawie, nikt na świecie. Skutki, szczegól-
nie te złe, odczują wszyscy.
Premier Theresa May przyznała, że Izba 
Gmin może zablokować wyjście Wiel-
kiej Brytanii z Unii Europejskiej. Co Pan 
na to?

Zadziwiająca jest postawa brytyjskich 
polityków. Po dwóch latach rokowań 
i wypracowaniu układu nie wiemy jaka jest 
ich pozycja. Stanowisko Brukseli jest jasne, 
żadnych nowych rokowań, a jeśli Londyn 
sam zablokuje Brexit musimy wiedzieć, co 
to oznacza – pozostanie w Unii, czy prze-
ciąganie liny. Nie muszę mówić, że pierw-
sza ewentualność byłaby lepszym roz-
wiązaniem. No, ale w Wielkiej Brytanii nie 
brakuje nadal zwolenników Brexitu, kłótni 
i chaosu...
Czy wyjście Wielkiej Brytanii z  UE 
pogorszy jej relacje z Polską?

Nie powinno, ale jest jasne, że te relacje 
będą fragmentem relacji Londynu z całą 

Miałeś chamie 
czapkę z piór…
..z europosłem Andrzejem Grzybem rozmawia Mariola Zdancewicz
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Unią. Oczywiście, w skutek silnej migracji 
Polaków mamy szczególny stosunek do 
tego problemu. Ale nie tylko sami Polacy 
są tam w gościnie. Każde rozwiązanie ich 
problemów musi mieć miejsce w ramach 
wspólnej polityki Unii. Na marginesie – już 
tylko przykład Polaków w Wielkiej Brytanii 
uzmysławia skalę problemów po zerwaniu 
unijnych więzi. Jeśli ktoś w Polsce zamyśla 
pokątnie o Polexicie, powinien dokładnie 
obserwować sytuację i skutki dla Polaków, 
dla polskich firm, ich powiązań i zobowią-
zań, dla gospodarki i  finansów, dla funk-
cjonowania rynków, w tym rynku rolnego. 
Tylko jeden przykład 40% polskich wyro-
bów z mięsa drobiowego lokowane jest na 
brytyjskim rynku a wartość tylko tego eks-
portowanego towaru to ok 350 mln euro.
Bukareszt przejął prezydencję w  Unii 
Europejskiej. Czego się Pan spodziewa?

Pierwsze sygnały i  kroki Bukaresztu 
zaskakują dynamiką i ambicją. Na przykład 
rumuńska prezydencja zabiega 
o sfinalizowanie prac nad dyrek-
tywą o czystych pojazdach, co
szczególnie leży mi na sercu,
ponieważ jestem zaangażowany 
w prace nad nią i jej sukces. Nie
muszę mówić o  pozytywnych
skutkach tej dyrektywy, wystar-
czy, że wspomnę sprawę smogu, 
czy rozwoju alternatywnych
technologii w  napędzie pojaz-
dów. Tak więc cieszę się z ujaw-
nionych ambicji Bukaresztu.
Raz po raz słyszymy o tarciach 
pomiędzy Brukselą a  prezy-
dentem Donaldem Trumpem.
Ostatnio zmieniono nazwę
przedstawicielstwa unijnego
na organizację międzynaro-
dową a  nie państwową jak
wcześniej, bez poinformowa-
nia o  tym strony zaintereso-
wanej. Czy jest się czym przej-
mować?

Przeżywamy trudny okres stosunków 
z USA. Prezydent Donald Trump nie uznaje 
multilateralnych organizacji, preferuje sto-
sunki bilateralne, ponieważ łatwiej mu jest 
wówczas narzucać własny punkt widzenia. 
W czasach globalizacji, której jednym z naj-
ważniejszych aktorów i beneficjentów jest 
USA, prezydent Trump często krytycznie 
odnosi się do wspólnotowych struktur.
Wielokrotnie rozmawialiśmy na temat 
Nord Streamu i  energii. Jak Pan pod-
chodzi do tezy, że Rosja, która oddzia-
łuje na Europę często poprzez szan-
taż energetyczny, może w  ten sposób 
testować wiarygodność NATO przez co 
zwiększać ryzyko konfliktu.

Kto posiada więcej od innych, zwłasz-
cza jeśli chodzi o źródła energii, wykazuje 

skłonność do stosowania nacisków i pew-
nej formy szantażu. Tak jest w przypadku 
Rosji, i  to żadna nowość. Stąd rozwiąza-
niem jest dywersyfikacja dostaw, ważna 
jest też pozycja w ramach sojuszu NATO. 
Jego wiarygodność Rosja testuje na różne 
sposoby, a polityka obecnej administracji 
USA też sprawy nie ułatwia. Przykładem 
jest ostatnia decyzja o wyjściu z układu 
INF*, poza plecami sojuszników.
Zdolność sojuszu do odstraszania Rosji 
tworzy naturalną płaszczyznę współ-
pracy dla Norwegii i  Polski. Oba pań-
stwa powinny być również zaintere-
sowane zmniejszeniem uzależnienia 
NATO od rosyjskich surowców”…

W przeciwieństwie do nas Norwegia 
posiada gaz, chociaż też nie w nieskończo-
ność… Każde porozumienie z Norwegią 
ogranicza uzależnienie od Rosji. Jesteśmy 
też partnerami w  sojuszu NATO. Norwe-
gia od wielu dekad ma swój wielki udział 

w dywersyfikacji rynku energii w Europie 
i miejmy nadzieję, że tak też pozostanie 
w najbliższej przyszłości.
Nord Stream II to przegrana sprawa czy 
silnie działamy?

Gra jest w  toku. Ważne znaczenie 
będzie miało uwzględnienie problemu 
Nord Stream II w dyrektywie gazowej nad 
którą pracuje Unia. Pewne jest, że Europa 
potrzebuje gazu, zaś polityczne zawirowa-
nia i atmosfera rosnącej konfrontacji, ogra-
nicza nasze zdolności do znalezienia roz-
sądnego wyjścia z sytuacji.
Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa 
w Polsce?

W Polsce, jak i w każdym innym kraju 
wpływ ma sytuacja wewnętrzna oraz 
zewnętrzne otoczenie i zdolności polityki 

zagranicznej, której pierwszym zadaniem 
jest ograniczenie wpływu wszystkich 
możliwych, groźnych czynników na bez-
pieczeństwo kraju. Generalnie, sytuacja 
międzynarodowa jest napięta i  nie bar-
dzo wiadomo, w którym kierunku bądzie 
się rozwijać. Ma to oczywiście wpływ na 
naszą sytuację, jak i poczucie bezpieczeń-
stwa. Nie zapominajmy jednak, że po raz 
pierwszy od lat jesteśmy w  zachodnich 
sojuszach – NATO i Unii, od których spraw-
ności zależy stopień naszego bezpieczeń-
stwa. Ważny jest zatem nasz realny wkład 
w te sojusze.
Kazachstan, Kuwejt i Holandia na czele 
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Co to ozna-
cza dla Polski?

To się okaże. Obserwujemy dziwne zja-
wisko w procesie globalizacji. Powszechna 
organizacja jaką jest ONZ nie odgrywa tak 
poważnej roli jaką powinna. Trudno sobie 
przypomnieć wydarzenie z ostatnich lat, 

na które miałaby decydu-
jący wpływ. Jednakże każda 
forma kooperacji międzyna-
rodowej, zwłaszcza w  trud-
nych czasach, ma swoje 
znaczenie. Niestety, na kon-
kretne działania mocarstw, 
ONZ ma niewielki wpływ. 
Tak USA jak i  Rosja, nieko-
niecznie przywiązują do niej 
wagę. Jeśli chodzi o Chiny, to 
zapewne jeszcze nie podjęły 
decyzji w jaki sposób wyko-
rzystać lub nie tę organiza-
cję. Głos Unii w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
byłby silniejszy i bardziej zna-
czący, gdyby miała tam jed-
nego reprezentanta, jednak 
do tej pory państwa człon-
kowskie Unii nie dojrzały do 
tego projektu.
W  jakiej kondycji jest 
Grupa Wyszehradzka?

W  różnej, w  zależności od sytuacji, 
problemu czy tematu. Ponieważ Trójkąt 
Weimarski którego ideą było stworzenie 
osi Paryż-Berlin-Warszawa niezbyt dobrze 
funkcjonuje, Polska koncentruje się na 
regionalnych przedsięwzięciach jak Grupa 
Wyszehradzka. Generalnie każda forma 
aktywności regionalnej jest korzystna. Ale 
trzeba pamiętać, że własne interesy nieko-
niecznie pokrywają się z cudzymi, nawet 
w tak małym gronie. Nie powinno się też 
regionalnych aktywności przeciwstawiać 
ogólnej linii wypracowanej w  ramach 
Wspólnoty. Każdego tygodnia w Brukseli 
spotykają się ministrowie krajów człon-
kowskich i  podejmują wspólne decyzje. 
Jeśli kooperacja regionalna umacnia istotę 
Wspólnoty, tym lepiej.
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Nieco z  innej beczki...W  2018 roku burmistrz Teheranu 
Mohammad Ali Najafi zachęcał w Warszawie polskie firmy 
do inwestowania w  projekty unowocześnienia Teheranu. 
Czy jest szansa poszerzenia tych dobrych kontaktów?

 No cóż, aktywność Polski w Iranie i na Bliskim Wschodzie 
ogranicza polityka światowa. Nie prowadzimy tam własnej, nie 
mamy w tym regionie geopolitycznych interesów. Co nie znaczy, 
że to co tam się dzieje nie ma dla nas żadnego znaczenia. Tak 
jest w dzisiejszym świecie. Oficjalną linię Polski w stosunku do 

Iranu determinuje obecnie konflikt USA z tym krajem. Szkoda, 
ponieważ dysponujemy akurat takim potencjałem – choćby 
technologie budowlane – które dla Iranu byłyby interesujące. 
Sprawa jest też delikatna z innego powodu. Uzyskujemy gaz 
z Kataru, który jest wspierany przez Iran w konflikcie z Arabią 
Saudyjską. Każdy nierozważny krok może mieć znaczenie dla 
przyszłości tych dostaw.
Samorządy mogą wykorzystać planowaną na 2020 roku 
wystawę Expo w  Dubaju do promocji Polski w  tym regio-
nie. Co mogą wynieść z tej współpracy i co Pan o tym sądzi?

Dubaj i region należą do najbardziej zasobnych w finanse. 
W związku z tym każda sposobność rozszerzenia współpracy 
gospodarczej powinna być wykorzystana. Mamy doskonałą 
żywność, świetne firmy budowlane, technologie konstruk-
cyjne, produkujemy doskonałe „czyste” autobusy, wielkopolski 
Solaris jest światową marką. Polska powinna zaprezentować się 
w Dubaju wielobranżowo i nowocześnie. Mamy poważne atuty, 
a tamtejszy rynek chętnie kupuje, ponieważ sam niewiele pro-
dukuje. Jestem przekonany, że udział Polski w Expo w Dubaju 
zakończy się sukcesem.

*INF – ang. Treaty on Intermediate – range Nuclear Forces (INF 
Treaty) – „Układ o  całkowitej likwidacji pocisków rakietowych 
pośredniego zasięgu”. Umowa międzynarodowa zawarta 8 grud-
nia 1987 roku w  Waszyngtonie pomiędzy Stanami Zjednoczo-
nymi i Związkiem Radzieckim o całkowitej likwiadacji arsenałów 
rakietowych pocisków balistycznych pośredniego oraz średniego 
zasięgu obu układających się stron, a także o zakazie jej produk-
cji, przechowywania i używania. Podpisana przez prezydenta USA 
Ronalda Reagana i I sekretarza KC KPZR Michaiła Gorbaczowa. 

Wizualizacja obiektów na Dubai Expo 2020

MAZ

z y g z a k i e m

 Nowy budżet Wspólnej Polityki 
Rolnej pomoże młodym rolnikom

Jeśli na wsiach ma nastąpić 
pokoleniowa zmiana, to pań-
stwa członkowskie Unii muszą 
znaleźć sposób aby przycią-
gnąć do rolnictwa młodych 
ludzi. Młodzi uważają jednak, 
że podstawową sprawą jest 
uchwalenie takiego budżetu 
Wspólnej Polityki Rolnej, który 
będzie brał pod uwagę ich 
potrzeby. 

Wymiana pokoleniowa 
jest jednym z dziewięciu celów  
Wspólnej Polityki Rolnej, dla-
tego państwa członkowskie 
UE są zobowiązane do zajęcia 
się tą kwestią – mówi Jannes 
Maes prezes Stowarzyszenia 
Młodych Rolników w UE.

W  roku 2016 tylko 11 
p ro ce n t  z a r z ą d z a j ą c yc h 

gospodarstwami rolnymi było 
poniżej 40 roku życia. Najwię-
cej z nich, bo 22,2 procent było 
w  Austrii, na drugim miejscu 
była Polska 20,3 procent, a na 
trzecim Słowacja 19 procent. 
Listę tę zamykały Cypr 3,3, Por-
tugalia 4,2 i Wielka Brytania 5,3 
procent. Maes z zadowoleniem 
przyjął zamiar priorytetowego 
traktowania młodych ludzi 
przez Komisję Europejską. Pod-
kreśla jednak, że proponowane 
środki mogą okazać się niewy-
starczające. Dlatego zapowie-
dział, że CEJA (franc. Conseil 
Européen de Jeunes Agricul-
téurs) będzie dążyć do przezna-
czenia na potrzeby młodych rol-
ników 4 procent z funduszy.

Emerytury: Rada potwierdziła 
porozumienie w sprawie produktu 
ogólnoeuropejskiego

Instytucje unijne porozu-
miały się w  sprawie nowych 
przepisów, które mają ułatwić 
odkładanie pieniędzy na eme-
ryturę. Ambasadorowie państw 
Unii zatwierdzili porozumie-
nie prezydencji z  parlamen-
tem z  13 grudnia ubiegłego 
roku w  sprawie proponowa-
nego ogólnoeuropejskiego 
produktu emerytalnego, czyli 

nowego rodzaju programu 
emerytur indywidualnych. Pro-
ponowane zarządzenie ma dać 
większy wybór osobom chcą-
cym oszczędzać na emeryturę, 
a  zarazem stymulować rynek 
emerytur indywidualnych. We-
dług Komisji tylko 27 procent 
Europejczyków pomiędzy 25 
a 59 rokiem życia wybrało pro-
dukt emerytalny. 

Inicjatywa w sprawie papierosów 
elektronicznych

Komisja Europejska pod-
jęła decyzję o zarejestrowaniu 
Europejskiej Inicjatywy Oby-
watelskiej „Domagamy się lep-
szych przepisów dotyczących 
papierosów elektronicznych”. 
Jej celem jest utworzenie spe-
cjalnych przepisów, które 
wyraźnie odróżniają papie-
rosy elektroniczne od tytoniu 
i wyrobów farmaceutycznych. 

Organizatorzy wzywają KE do 
wprowadzenia nowych prze-
pisów dotyczących papiero-
sów elektronicznych, których 
celem będzie obowiązkowe 
przestrzeganie ścisłych norm 
w zakresie jakości bezpieczeń-
stwa i  produkcji oraz odpo-
wiedzialne praktyki marketin-
gowe zapewniające ochronę 
młodzieży.
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Jazzowe nuty

Zawsze aktualny program wydarzeń w klubie dostępny jest na  

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

Wiosna  
w Blue Note!

Cheap Tobacco – nowa płyta „Szum”
07.03.19, godz. 20:00

Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności 
oraz mocnego vintageowego brzmienia, połączona z cha-
ryzmatycznym głosem dziewczyny z Bieszczad, która dwu-
krotnie została wybrana najlepszą bluesową wokalistką 
w Polsce.

Udi Shlomo: The Diaspora House
23.03.19, godz. 20:00

Udi Shlomo (perkusista, aranżer i kompozytor) 
łączy oryginalne pieśni żydowskie z nowymi aran-
żacjami, które tworzą energiczną i ciepłą muzykę, 
z bogatymi melodiami i rytmami.

Udi Shlomo (Izrael/Norwegia) – perkusja, Chri-
stian Cuadra (Szwecja) – saksofony, Omri Abra-
move (Niemcy/Izrael) – saksofony, Hogne Kleiberg 
(Norwegia) – fortepian, David Andersson (Norwe-
gia/Szwecja) – kontrabas

Wanted – Jerzy Małek International 
Quintet feat. Adam Nussbaum
08.03.19, godz. 20:00

Jerzy Małek od ponad 20 lat jest jednym z naj-
bardziej cenionych trębaczy w  polskim środowi-
sku jazzowym, czego wyrazem były liczne nagrody, 
w tym nominacje do Fryderyków w kategorii najlep-
szy muzyk i kompozytor roku 2012.

Jerzy Małek – trąbka, Seamus Blake – saksofon, 
Piotr Wyleżoł – fortepian, Sławomir Kurkiewicz – 
kontrabas, Adam Nussbaum – perkusja

Ponad Chmurami
10.03.19, godz. 19:00

Koncert promujący najnowszą, 
autorską płytę zespołu „Ponad Chmu-
rami”. W repertuarze także inne utwory 
bliskie wykonawcom, m.in. z repertuaru 
Starego Dobrego Małżeństwa.

Katarzyna Jacuk – wokal, gitara 
i  instrumenty perkusyjne, Nikodem T. 
Jacuk – gitara akustyczna, Adrian Białek 

– kontrabas/gitara basowa
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Kolejna, VIII edycja „Nocy Biologów” 
za nami. Trochę przewrotnie zapytam, 
czy Państwo myślicie o tym, żeby nieco 
przerzedzić te tłumy odwiedzających? ( 
śmiech)

Beata Messyasz: Ależ nie! Chcemy, 
żeby zainteresowani przychodzili, odwie-
dzali nasz Wydział, oglądali laboratoria, 
sale wykładowe i słuchali o biologii, ale 
równocześnie o zastosowaniu wielu wyni-
ków w kontekście szeroko pojętego zdro-
wia, także środowiskowego.

Joanna Ziomek: Liczba odwiedzają-
cych coraz bardziej zawęża się do osób 
szczególnie zainteresowanych biologią. 
Mamy swoich wiernych uczestników, nie-
którzy byli już na siedmiu edycjach. Przy-
chodzą osoby, które chcą zgłębiać tajniki 
przyrody.
Ile było osób na tegorocznym wydarze-
niu?

Magdalena Krzesłowska: Około trzech 
tysięcy. Z jednej strony proponujemy wiele 

zajęć interesujących dla przeciętnego 
śmiertelnika, który nie jest biologiem – 
stąd taka duża liczba odwiedzających, 
z  drugiej strony przychodzą osoby zain-
teresowane biologią w sposób szczególny. 
Zagadnienia takie jak: kosmetologia, bio-
logia dla zdrowia, tematy dotyczące par-
ków narodowych, czy zachowania zwierząt 
przedstawiamy w sposób popularnonau-
kowy, dostępny dla wszystkich.
Co kosmetologia robi w  tym kontek-
ście?

Beata Messyasz: Posiadamy wie-
loletnią, szeroko zakrojoną współpracę 
z Wydziałem Chemii. Prowadzimy wspólne 
badania polegające na wykorzystaniu 
słodkowodnych glonów makroskopo-
wych jako surowca do produkcji kosme-
tyków, oraz szukamy różnego typu apli-
kacyjnego zastosowania takiej biomasy. 
Polska leży nad morzem, w którym woda 
jest silnie zanieczyszczona i równocześnie 
słabo zasolona, co nie sprzyja rozwojowi 

brunatnic stanowiących główny surowiec 
wielu produktów kosmetycznych. Tym 
samym nie dysponujemy dużą ilością 
surowca jakim są glony morskie wykorzy-
stywane w  przemyśle spożywczym czy 
kosmetycznym. Starając się rozwiązać ten 
problem szukamy słodkowodnych form 
glonów makroskopowych, które szybko 
rosną i masowo rozwijają się w jeziorach 
tworząc dużą biomasę. Zbiór plech makro-
glonów z powierzchni jezior jednocześnie 
zwiększa ich walory rekreacyjne. Naszym 
zadaniem jest wskazanie różnych możli-
wości wykorzystania takiej biomasy jako 
surowca o charakterze aplikacyjnym. 

Na wydarzeniach takich jak „Noc Biolo-
gów” chcemy się tym wszystkim pochwa-
lić, pokazać jak wygląda cały proces od 
momentu, kiedy identyfikujemy strukturę 
gatunkową makroglonów do momentu 
zbioru biomasy, jej wysuszenia, procesu 
ekstrakcji i  zastosowania uzyskanych 
w ten sposób ekstraktów. Ponadto uczest-
nicy takich warsztatów mieli możliwość 
stworzenia własnego kremu, a niektórzy 
także koktajlu na bazie glonów!
Kremy też były testowane?

Jak najbardziej i  z moich obserwacji 
wynikało, że to panowie byli bardziej zaan-
gażowani w ich przygotowanie, niż panie, 
które interesowały się raczej zapachami, 
kolorami i konsystencją tworzonego pro-
duktu. Panowie dokładniej wykonywali 
wszystkie procedury, stąd też często ich 
kremy były jakościowo lepsze.
Świetna kooperacja. To potwierdza 
moje obserwacje, czasami przepro-
wadzam wywiady z  kosmetologami 
i  widzę tam wielu mężczyzn, ...oni 
naprawdę systematycznie chodzą nie 
tylko na zabiegi odmładzające... Świat 
się zmienia.

Plusem dotyczącym kosmetolo-
gii, było komplementarne wsparcie ze 
strony ciekawych warsztatów np. z Insty-
tutu Antropologii. Podczas wydarzenia 

Pająki ptaszniki, węże zbożowe, 
modliszki i inne zwierzęta 
na Wydziale Biologii 
podczas „Nocy Biologów“
Z koordynatorkami „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii UAM prof. dr hab.Beatą Messyasz, 
prof. dr hab. Magdaleną Krzesłowską i prof.dr hab. Joanną Ziomek rozmawia Viola Ordon
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zatytułowanego „Odwodniony nie jesteś 
sobą – sprawdź zawartość wody w swoim 
organizmie” za pomocą bioimpedancji 
elektrycznej można było sprawdzić swoje 
ciało właśnie pod tym kątem. Uczestnicy 
takiego warsztatu uzyskiwali dokładną 
informację, jaki jest stan ich skóry i jakiego 
typu krem będzie im potrzebny, mogli też 
zabrać uzyskany produkt do domu.

„Kryminalne Zagadki Miami” Wydziału 
Biologii – to nadal numer 1?

Joanna Ziomek: Oczywiście, ponie-
waż wszyscy, którzy chcą nas odwiedzić 
pytają o te warsztaty, więc i w tym roku 
taka oferta została przygotowana.
Co wyniknęło, co musieli znaleźć, 
odkryć, jakiego przestępcę zatrzymać 
i uwięzić? (śmiech)

M a g d a l e n a  K r ze -
słowska: Zajęcia nie 
polegają na zatrzymaniu 
przestępcy... część z nich 
w  ramach tego cyklu 
dotyczy np. entomologii 
sądowej...

... to była tylko licencja 
poetica (śmiech)...

…czyli, krótko mówiąc, 
określeniu w  jakim cza-
sie pojawiają się poszcze-
gólne gatunki owadów, 
czy ich jaj, larw na/w mar-
twym ciele. Dzięki temu 
możemy stwierdzić jak 
długo leżą zwłoki, kiedy 
osoba została zamordo-
wana. Część pracowników 
z  naszego wydziału pro-
wadzi badania naukowe 
z  tego zakresu. Jest to 
zagadnienie nie tylko cie-
kawe, ale i bardzo złożone. 
Sekwencję pojawiania się poszczegól-
nych gatunków owadów, jaj, larw ustala 
się dla konkretnego środowiska, ponie-
waż odmienne gatunki robaków zasie-
dlają zwłoki na łące, czy w lesie. W różnych 
częściach świata, nawet podobnych pod 
względem klimatu, owady zasiedlające 
zwłoki mogą być odmienne. Nie można 
zatem przenieść wyników, np. ze Stanów 
Zjednoczonych do Polski. 

Z  kolei inna część proponowanych 
zajęć w tym cyklu dotyczyła badań DNA. 
Z  reguły pokazywanych jest szereg, róż-
nych metod, które są wykorzystywane 
w kryminalistyce.

Joanna Ziomek: Dlatego mamy trzy 
rodzaje zajęć o tytułach CSI I, II i III – Krymi-
nalne Zagadki Wydziału Biologii. Podczas 
pierwszych uczestnicy dowiadują się w jaki 
sposób zbierać ślady, jak zabezpieczać 
krew. W kolejnych, jak owady mogą nam 
pomóc w ustaleniu czasu śmierci. Trzecie, 

to pokazanie w  jaki sposób za pomocą 
DNA możemy odkryć sprawcę. Co roku 
te warsztaty cieszą się dużym zaintereso-
waniem i trwa ostra rywalizacja podczas 
rezerwowania miejsc. Trzeba mieć dużo 
szczęścia. Dopóki będziemy organizować 

„Noc Biologów“ te warsztaty na pewno 
zostaną w programie imprezy.
Może ci, którzy na nie przychodzą 
chcą uniknąć kary i  dowiedzieć się jak 
wszystko przygotować, żeby śladów nie 
było?

Joanna Ziomek: Zawsze myślę dobrze 
o  ludziach ( śmiech) – nie zakładam, że 
mają złe zamiary. Ostatnio oglądałam 
CSI Kryminalne Zagadki Nowego Jorku 
i to mnie tak wciągnęło... chyba dwa, trzy 

odcinki obejrzałam jeden po drugim. To 
jest fascynujące i myślę, że ich to tak samo 
fascynuje... ludzie oglądając ten serial sami 
chcieliby wypróbować choćby namiastkę 
pokazanych tam metod wyjaśniających 
zbrodnię.
W  przyszłości będą dobrymi policjan-
tami...

Magdalena Krzesłowska: …raczej 
lekarzami sądowymi, pracownikami 
w laboratorium kryminalistycznym, które 
potrzebuje fachowców.

Beata Messyasz: Usłyszałam pewną 
rozmowę podczas warsztatów, w  któ-
rej młodzież stwierdziła, że Sherlock Hol-
mes na pewno był biologiem ( śmiech). 
To dobrze podsumowuje chęć zdobywa-
nia informacji przez uczestników „Nocy 
Biologów”.
Co zaprezentowało poznańskie ZOO?

Magdalena Krzesłowska: Piękny 
okaz węża zbożowego, który był na tyle 

oswojony, że można go było dotknąć. Poza 
tym można było zobaczyć dużego ślimaka. 
Jest to gatunek, z którego pozyskuje się 
śluz, wykorzystywany w produkcji najnow-
szych linii kosmetyków: kremów, maseczek 
itp. Ten mięczak żyje w Ameryce Południo-
wej. Łącznie ze swoim pożywieniem, któ-
rym są głównie owoce został przeniesiony 
w inne miejsca na świecie i w niektórych 
regionach stał się gatunkiem inwazyjnym.

Poznańskie ZOO pokazało również 
pająki ptaszniki, mieliśmy także prywatną 
kolekcję pająków. Były tam ich różne 
gatunki i rodzaje, między innymi kilka naj-
większych ptaszników, łącznie z ptaszni-
kiem olbrzymim. Kolekcja robiła wrażenie 
i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Umarłabym na sam widok...
Jeden z opiekunów, wziął ptasznika na 

rękę i mimo, że trochę obawiam się dużych 
pająków, miałam ochotę zrobić to samo, 
był taki spokojny, puszysty... 

Oprócz kolekcji pająków można 
było także zobaczyć gekony, węża boa, 
modliszki i  patyczaki. Nie pochodziły 
one jednak z Ogrodu Zoologicznego, ale 
również z  prywatnych kolekcji naszych 
studentów. 

Joanna Ziomek: Można było jeszcze 
zobaczyć żółwia, poznać jego budowę 
zewnętrzną. Został również poruszony 
temat gatunków, w  przypadku których 
prowadzona jest hodowla zachowawcza 
na terenie ZOO, w  celu suplementowa-
nia populacji naturalnych. Mam na myśli 
susła moręgowanego, czy chomika euro-
pejskiego, który będzie rozradzany na 
wiosnę, a później wprowadzany do zagro-
żonej populacji, aby wzbogacić jej pulę 
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genetyczną. Wracając do pająków, te naj-
większe ptaszniki, w szczególności żyjące 
na obszarze Ameryki Północnej, nie są 
tak jadowite jak niewielka czarna wdowa, 
która ma wyjątkowo silny jad. Te hodowle 
pajęczaków były dobrze zabezpieczone, 
aby każdy mógł je zobaczyć, tylko nie-
które czasem dotknąć pod nadzorem 
prowadzących. 
OO!

Ale najlepiej pająków nie dotykać.
Magdalena Krzesłowska: Dzięki 

takim wystawom studenci mogą pokazać 
swoje pasje. Byłam pod wrażeniem z jakim 
zaangażowaniem opowiadali o hodowa-
nych zwierzętach.
Które z  zajęć cieszyły się największym 
powodzeniem?

Joanna Ziomek: W  tym roku prze-
prowadziliśmy „Konkurs na opinie“. Pod-
czas imprezy trzeba było wybrać te zajęcia, 
które podobały się najbardziej i  uzasad-
nić swój wybór. Na przykład, odnośnie 
zajęć zatytułowanych: „Wysil swoje neu-
rony”, ktoś napisał że…”rozbudziły jego 
ciekawość, skłoniły do stawiania sobie 
kolejnych pytań, poszukiwania informacji. 
Zadania wzbogacone o barwne filmy, ilu-
stracje, przyciągały uwagę, wprowadzały 
zmiany sposobu prowadzenia zajęć zgod-
nie z zasadami neurodydaktyki.”
To opinia wykładowcy?..

Joanna Ziomek: …nauczycieli, do 
których opinii uczniowie dodawali – „było 
super, wykorzystamy tę aplikację na lekcji“, 

„chciałabym studiować biologię” – napisała 
Wiktoria już dosyć konkretnie. O „eko-ewo-
lucyjnych kalamburach” uczniowie napi-
sali, że byli wśród nich tacy, którzy nie za 
bardzo chcieli brać udział w warsztatach, 
a później okazało się, że półtorej godziny 
minęło im tak szybko, że chcieli zostać 
na następne. Wiele pozytywnych ocen 
było też o zajęciach „Zdrowie na czterech 
łapach”, w których prowadzący pokazał jak 
zwierzęta mogą łagodzić stres człowieka. 
Każdemu coś innego się podobało. Jedni 
wybierali „Tajniki ptasiego zdrowia”, inni CSI, 
a jeszcze inni zajęcia, w których studenci 
z  Sekcji Kultur in vitro Koła Naukowego 
Przyrodników prezentowali jak rozmnażać 
rośliny lecznicze metodami in vitro. Wyty-
powaliśmy już zwycięzców – X Liceum im. 
Przemysła II w Poznaniu – jako nagrodę 
uczniowie dostaną Biologię Campbella 
oraz ZSP Lenartowice 59 i Szkoła Podsta-
wowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie 
Wielkopolskim, dla których są przygoto-
wane podręczniki „Anatomia człowieka – 
atlas do kolorowania”. 

 Joanna Ziomek: Były również 
zawody na hasło przyszłej „Nocy Biolo-
gów”. Jeszcze się do tego nie ustosun-
kowaliśmy, ale są takie propozycje jak: 

„Życie jest cudem 
–  m a m y  n a  t o 
dowód”, „Ewolucja 

– pierwszym kro-
kiem do rozwoju”, 
albo „BIOS znaczy 
życie”, lub „Z  bio-
logią przez życie”, 
czy też „Dobry kie-
runek UAM Poznań”, 

„Małe jest piękne”, 
„ B a j k o w y  ś w i a t 
biologa”.
Szkoda, że tak nie 
może być codzien-
nie.

Beata Messy-
asz: Codziennie 
może nie, ale stu-
denci, którzy stu-
diują na Wydziale 
Biologii posiadają 
dużą ilość przed-
miotów do wyboru 
i w pewien sposób 
indywidualnie pla-
nują swoją ścieżkę 
edukacji. Ponadto, 
odpowiedzialna za 
promocję Wydziału 
Biologii UAM dr 
hab. Aneta Piecha-
lak często organi-
zuje różnego typu warsztaty dla uczniów 
szkół patronackich. Pomagamy w ten spo-
sób nauczycielom w codziennej edukacji 
młodzieży. Poza „Nocą Biologów” w tym 
roku będzie organizowany również Festi-
wal Nauki i Sztuki, gdzie też Wydział Bio-
logii przygotowuje różne zajęcia w postaci 
wykładów, warsztatów i pokazów. W maju 
odbędzie się kolejna edycja „Plant Day”, 
czyli fascynujący dzień roślin i  później 
we wrześniu ogólnoeuropejska impreza – 

„Noc Naukowców”.
Joanna Ziomek: „Noc Biologów” jest 

naszym „wydziałowym dzieckiem”, które 
cały czas propaguje biologię i  mam 
nadzieję, że ta inicjatywa nigdy nie minie. 
Na tyle, na ile będziemy mogli, będziemy 
zawsze pokazywać, że o tej porze roku też 
może być fascynująco.
Po frekwencji widać, że nie ma możliwo-
ści, żeby skończyć „Noc Biologów”, naj-
chętniej wszyscy by zostali na następny 
dzień.

Joanna Ziomek: Od kilku lat przy-
jeżdża wielu uczestników z Wielkopolski, 
z  województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Lubuskiego. W tym roku przybyli goście 
również z Warszawy, oraz nasi stali bywalcy 
z takich miast jak: Piła, Ostrów Wielkopol-
ski, Leszno, Konin, Zagórów, Luboń, Mosina, 
no i oczywiście z Poznania... Myślę, że przy 

niedogodnych warunkach atmosferycz-
nych jest to duże poświęcenie, więc tym 
bardziej cieszymy się, gdy uczniowie przy-
jeżdżają z daleka.
Gratuluje entuzjazmu!

Beata Messyasz: Mamy trzydzie-
ści pięć ośrodków w  Polsce, które 
p o d  j e d ny m  h a s ł e m  o rg a n i z u j ą  

„Noc Biologów”. Jestem koordynatorem 
krajowym tego wydarzenia i to, jak dużym 
zainteresowaniem cieszy się ta impreza, 
można zobaczyć na stronie internetowej 

„Nocy Biologów”. Przed tegoroczną edy-
cją, odwiedziło ją ponad 2,5 mln zaintere-
sowanych, a liczba rezerwacji dokonanych 
na laboratoryjne zajęcia – bo połowa to 
wydarzenia otwarte, na które każdy może 
przyjść – to 20,5 tysiąca!

Magdalena Krzesłowska: Chciała-
bym dodać, że poza zajęciami warsztato-
wymi czy laboratoryjnymi, jest dużo zajęć, 
które odbywają się w holu wydziału i każdy 
może na nie przyjść. Podobnie każdy może 
uczestniczyć w wykładach. Często robimy 
na nie rezerwacje miejsc,żeby zorientować 
się jakie jest zainteresowanie, ale bywa też 
tak, że wchodzą osoby niezarejestrowane. 
Ważne jest, żeby ludzie nie myśleli, że jest 
to wydarzenie tylko dla uczniów i jeśli ktoś 
przyjdzie tak po prostu, to nic nie zobaczy. 
Każdorazowo jest wiele ciekawych wykła-
dów, pokazów dostępnych dla wszystkich.
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Joanna Ziomek: W  tym roku przygotowaliśmy 
osiemdziesiąt siedem różnych aktywności, w tym jedną 
debatę dotyczącą szczepionek. Były trzy wycieczki, jeden 
koncert, gra planszowo – karciana, były trzy laborato-
ria, sześć wystaw, trzy pokazy, czterdzieści trzy warsz-
taty, dwadzieścia sześć wykładów. Ogólnie przeprowa-
dziliśmy sto pięćdziesiąt dziewięć zajęć, z czego niektóre 
trwały od 16:00 do 22:00. Zawsze o „Nocy Biologów” 
mówiło się, że to studencka impreza prowadzona przez 
studentów z różnych sekcji Koła Naukowego Przyrod-
ników Wydziału Biologii. W tej edycji uczestniczyło aż 
siedemdziesięciu trzech naszych pracowników, wspa-
niałych specjalistów z konkretnych dziedzin, którzy pro-
wadzili wykłady, warsztaty, dwudziestu pięciu doktoran-
tów z bardzo ciekawymi propozycjami zajęć, oraz około 
dwustu studentów. Do tych liczb trzeba dodać przy-
najmniej pięćdziesięciu wolontariuszy. To gwarantuje 
wysoki poziom merytoryczny naszej imprezy.

Beata Messyasz: Te liczby pokazują, że cały Wydział 
Biologii jest zaangażowany w przygotowanie i prowa-
dzenie „Nocy Biologów”. Dzięki temu udało się stworzyć 
dobrze funkcjonujące wydarzenie skierowane do szero-
kiego grona osób w różnym wieku. 

Joanna Ziomek: Zawsze mamy gości z Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, którzy próbują od strony arty-
stycznej spojrzeć na zagadnienia biologiczne.
Wymalowali coś?

Magdalena Krzesłowska: W tym roku zrobili piękny, 
plastyczny model grzybni. Myślę, że sporo osób czytało 
książkę „Sekretne życie drzew”, w której autor pokazuje, 
że las to nie pojedyncze jednostki, ale organizmy, które 
współżyją ze sobą. Drzewa, często żyją w symbiozie z grzy-
bami mikoryzowymi i poprzez grzybnię mogą kontakto-
wać się ze sobą, przesyłać sygnały. Warto dodać, że rośliny 
przesyłają komunikaty także w inny sposób, np. wydziela-
jąc etylen, który jest sygnałem stresu. Plastycy z Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu przygotowali model 
grzybni, w którym w ciekawy sposób pokazali, jak nada-
nie sygnału w jednym miejscu, w tym przypadku poprzez 
oświetlenie, powoduje jego przekazywanie w inne miej-
sca grzybni i jej reakcję świetlną. Ludzie, którzy przycho-
dzili zobaczyć model, mogli nie tylko samodzielnie wysy-
łać te impulsy, ale także dokonstruować część modelu.

Beata Messyasz: Kontynuując wątek wizualizacji 
modeli biologicznych, to Sekcja Badań Podwodnych 
Koła Naukowego Przyrodników przygotowała makietę 
jeziora, obrazując wszystkie jego strefy ekologiczne. To 
ważne i interesujące – ponieważ często, gdy uczniowie 
zaczynają naukę o ekologii, nie bardzo wiedzą jak rozu-
mieć złożoność ekosystemu, a tutaj było to modelowo 
i przystępnie pokazane.

Joanna Ziomek: Zakład Ochrony Wód, który współ-
pracuje z Aquanetem, pokazał w jaki sposób małże służą 
do monitorowania stanu wody. Dużą oglądalność miały 
również zajęcia przygotowane przez firmę Pofam, pod-
czas których uczestnicy uczyli się jak można sobie radzić 
przed i po mastektomii. Mówiono także o chorobach 
nowotworowych, w tym zakresie współpracowało z nami 
Wielkopolskie Centrum Onkologii. Tematyka była ściśle 
powiązana z naszym hasłem – „Biologia dla Zdrowia” – 
każdy, kto chciał się czegoś dowiedzieć na temat nowych 
odkryć, nowych metod badań, roli biologii w obszarze 
zdrowia, czy leków lub naturalnych kosmetyków znalazł 
coś dla siebie.

Syrop z cebuli

TRUDNOŚĆ 5/5
PORCJA DLA 4/4

Syrop z cebuli to doskonały, 
naturalny lek, który łagodzi 
kaszel i ból gardła oraz wzmacnia odporność.

Cebule obrać i drobno posiekać. Wrzucić do słoika, dodać miód, sok 
z cytryny i dobrze wymieszać. Odstawić na 5 godzin aż cebula puści 
sok. Odcedzić syrop i przelać do małej butelki.

Wiosenna 
sałata 
z rzodkiewką 
i jajkami

CZAS 20 min.
TRUDNOŚĆ 1/5
PORCJA DLA 2/4

Przepis na pyszną, wiosenną sałatkę z dipem na bazie żółtka 
jajka. Spróbujcie jej solo lub w towarzystwie grillowanej ryby np. 
łososia lub tuńczyka.

Jajka ugotować na półmiękko. Warzywa dokładnie umyć. Rzod-
kiewki pokroić w  talarki. Ogórka pokroić w  cienkie plastry przy 
pomocy obieraczki do warzyw. Pomidory przekroić na pół. Sałatę 
posiekać. Z jednego jajka wyjąć żółtko i przełożyć do szklanki. Resztę 
jajek i białko pokroić. Do żółtka dodać sok z cytryny, posiekany ząbek 
czosnku, oliwę, sól, pieprz i dobrze wymieszać. Warzywa przełożyć do 
miski i polać sosem. Sałatkę można udekorować czarnym sezamem. 

cebula 1/4 kilograma
miód 10 łyżek
sok z 1 cytryny

pęczek rzodkiewek
sałata rzymska lub rukola
ogórek
pomidorki cherry opakowanie
jajka 3
sok z cytryny 1 łyżka
oliwa z oliwek 3 łyżki
czosnek 1 ząbek
sól i pieprz
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Zanim przejdziemy do konkretów pro-
szę się przedstawić. 

Urodziłem się w  Poznaniu, ukończy-
łem mechanizację rolnictwa na tutejszej 
Akademii Rolniczej więc techniczne zagad-
nienia, praca w stali były czymś, co zawsze 
mnie interesowało. Już w  liceum chcia-
łem dostać się na Politechnikę Gdańską 
na Wydział Budowy Okrętów no i ta pasja 
we mnie została. Tymczasem pracowa-
łem w swoim zawodzie i w latach 1979-99 
odbyłem praktykę mechanizacyjną na 
wielkiej farmie w Stanach Zjednoczonych. 
Zobaczyłem tam inny świat, 
w  czasach, kiedy w  Polsce 
jeździło się syrenką czy tra-
bantem. Ponieważ miałem 
możliwość żeglowania jako 
skiper na dużych jachtach, 
połknąłem jeszcze bardziej 
bakcyla żeglarstwa na wiel-
kiej wodzie... Po powrocie 
do Polski postanowiłem, 
że na pewno będę budo-
wać jachty. Czas płynął 
a życie ciągle przestawiało 
moje priorytety. Wreszcie 
zaczęła powstawać wyma-
rzona jednostka typu Bruce 
Roberts 46 według pro-
jektu Bruce’a  Robertsa. 
Przywiozłem od tego sław-
nego amerykańskiego pro-
jektanta stalowych jachtów 
dokumentację takiego wła-
śnie dzielnego oceanicz-
nego statku, a co ważne, w tamtych cza-
sach, również papierowe szablony wręgów, 
w skali 1:1. Przewoziłem je w wielkiej tubie, 
której zawartość zaciekawiła celników na 
Okęciu, przez co zatrzymali mnie na 48 
godzin dla zbadania, co może ta dokumen-
tacja zawierać groźnego dla Polski. 
 Czy wcześniej spotykał Pan niepełno-
sprawnych?

Tak, spotykałem wielu z nich. Polubi-
łem tych ludzi, podziwiałem za to, że mimo 
ograniczeń, a byli to ludzie niewidomi, bez 
nóg, na wózkach inwalidzkich i z różnymi 
schorzeniami, mieli ten upór, chęć pokony-
wania barier i zamiłowanie do żeglarstwa 

oraz marzenie o  żeglowaniu po morzu. 
Odwiedzali mnie w Pleszewie w wielkim 
namiocie, w którym prowadziłem budowę. 
Ciekawił ich duży morski akwen, nieogra-
niczona przestrzeń, horyzont, większa fala 
i  … sztormy. Pytali, czy zaproszę ich na 
pełne morze. Mój jacht ma czternaście i pół 
metra długości, waży dwadzieścia ton, jest 
ogromny i robił w swoim namiocie impo-
nujące wrażenie. Ci niepełnosprawni, już 
przyjaciele, zarzucili mnie pomysłami i cie-
kawymi rozwiązaniami. Byłem zdumiony 
i  oczarowany ich marzycielską postawą 

i pomysłowością. Mówili, że ‘‘niemożliwe 
jest możliwe‘‘, a  to, co możesz wymyślić, 
możesz również zrealizować. Pokochałem 
tych ludzi bardzo i bardzo się z nimi zżyłem. 
Postanowiłem po kilku miesiącach, że jed-
nak zmienię plan i nie popłynę w samotny 
rejs dookoła świata dla zaspokojenia wła-
snych aspiracji tylko że będę żeglował 
z tymi niepełnosprawnymi marzycielami 
po Bałtyku, a może w przyszłości też gdzieś 
dalej. Kiedy moi nowi kibice za pomocą 
listów, internetu, smsów wymieniali się 
informacją (bo to środowisko jest ze sobą 
bardzo zżyte i zintegrowane), że powstaje 
w  Pleszewie taka jednostka na której 

niepełnosprawni będą mile widziani, to 
z dnia na dzień zaczęli gremialnie przyjeż-
dżać z różnych stron Polski i oglądać z wiel-
kim zaciekawieniem, postępy w budowie. 
Wtedy stwierdziłem, że mój projekt stał się 
ogromnie popularny. Do tego czasu poka-
zując go mówiłem: „patrzcie to mój jacht”, 
ale coraz częściej słyszałem, kiedy buszo-
wali na pokładzie, albo pod nim, że to jest 
nie mój, ale „nasz jacht”. To mnie bardzo 
zaskoczyło, ale jednocześnie bardzo wzru-
szyło. W moich marzeniach już nie byłem 
sam, bo byłem z nimi, moimi ślepymi, kula-

wymi, garbatymi przyjaciółmi, 
którzy w  swoim bardzo trud-
nym życiu zawsze szukali empa-
tii innych. Utworzyli grupę zwa-
riowanych fanów żeglarstwa, 
która mnie wspierała, a ja posta-
nowiłem, że mój – nasz jacht 
powinien mieć piękną nazwę … 
Ta nazwa to Empatia Polska.
To brzmi wzruszająco, co było 
dalej?

Empatię Polską zwodowa-
liśmy w  Szczecinie w  drugiej 
połowie kwietnia 2015 roku. 
Była to niesamowita sobota – 
dzieło mojego życia stanęło na 
wodzie. Kiedy Mirek Marciniak 
postawił maszty, postanowiłem 
tego samego wieczora zostać 
na nim ze śpiworem i  spę-
dzić z moją ukochaną Empatią 
pierwszą noc na wodzie, tak 
zupełnie sam na sam. To była 

naprawdę niezwykła, magiczna noc. Wie-
czorem zachodni wiatr napierał na oba 
maszty i po raz pierwszy stojąc na cumach 
zaczął lekko się kołysać. Po chwili dało się 
słyszeć charakterystyczne dźwięki, wyraź-
nie poczułem że jacht ma duszę i stał się 

„żywą istotą”. Włożyłem w  niego kawał 
mojego życia, całe moje serce i  połowę 
duszy, aby w nim pozostała, bezpiecznie 
i dalej prowadziła po morzach i oceanach.

Powoli przygotowywaliśmy się do 
żeglowania, nie tylko po Bałtyku i w każ-
dych warunkach pogodowych. W dniu 24 
maja 2015 roku po przepłynięciu ze Szcze-
cina do Gdyni odbył się uroczysty chrzest. 

EMPATIA 
POLSKA

Z prezesem fundacji Empatia Andrzejem Walczakiem  
rozmawia Merkuriusz

Prezes Fundacji Empatia Polska Andrzej Walczak
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Była to pięknie oprawiona przez Marynarkę 
Wojenną i harcerzy uroczystość w sobotnie 
południe. Zaproszeni goście dopisali fan-
tastycznie. Prezes Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego nasz ukochany przez osoby 
niepełnosprawne, Bogdan Witkowski i inne, 
równie ważne osobistości uczestniczące 
w tym wydarzeniu nie ukrywali zdumienia 
bo przybyli dwaj rektorzy, Komandorzy 
z Wyższej Szkoły Morskiej z Gdyni, był na 
chrzcinach rektor Politechniki Poznańskiej 
i rektorzy AWF z Poznania i Gdańska oraz 
pani rektor z Akademii Medycznej w Łodzi. 
Patronatu honorowego nad uroczystością 
chrztu jachtu Empatia Polska udzielił pan 
prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek wraz 
z małżonką Barbarą. Wszyscy bardzo zain-
teresowali się tematem jachtu dla niepeł-
nosprawnych, bo do tej pory nic podob-
nego w Polsce nie powstało. Zrozumiałem, 
że zrobiłem coś bardzo ważnego. Poczu-
łem się spełniony, ponieważ umożliwi-
łem realizację marzeń osobom niepełno-
sprawnym:. Krąg zainteresowanych takim 
właśnie żeglarstwem był ogromny. Trzeba 
wiedzieć, że Polsce jest prawie 4 miliony 
takich osób…
Czy Pana działania ktoś 
dofinansowywał?

Dobre pytanie, byłem 
kiedyś człowiekiem dosyć 
zamożnym, w  budowę 
jachtu włożyłem absolut-
nie całe oszczędności życia. 
Potem założyłem Funda-
cję, którą nazwałem Empa-
tia, jestem jej prezesem do 
teraz. Chciałem jakoś sforma-
lizować kwestię pozyskiwa-
nia finansów od sponsorów. 
Wydawałoby się, że jacht 
powinien sam na siebie zaro-
bić, ale często okazywało się, 
że osoby niepełnosprawne 
są biedne, bo otrzymują 
niewielką rentę, a  ja i  kapi-
tan nie mieliśmy serca, żeby 
odmówić komuś kto przyjechał i nie miał 
pieniędzy, żeby zapłacił pełną opłatę za 
żeglowanie, która jest w granicach 70-100 
złotych za tzw. dobo-koję. Na szczęście 
spotkałem wiele osób, które nas dofinan-
sowywały mniejszymi lub większymi kwo-
tami. Dzięki temu mogliśmy żeglować 
w pierwszym sezonie aż do grudnia, mimo 
że było zimno, padał deszcz, a  czasem 
śnieg. To pokazało nam jak bardzo to śro-
dowisko potrzebuje żeglarskiej przygody. 
Mój przyjaciel, kapitan Andrzej Kwiatkow-
ski, wraz z ukochaną Danusią Przewoźną 
zawładnęli jachtem i od początku do teraz 
zapewniali uczestnikom rejsów absolutne 
bezpieczeństwo i  świetną atmosferę. 
Żeglowaliśmy w przeróżnych warunkach, 

nawet podczas sztormu, który miał 8 – 9 
stopni w skali Beauforta, gdy wracaliśmy 
ze Szwecji do Gdyni. Jacht sprawdził się 
i  okazał „suchym”, czyli takim, który nie 
nabiera wody na pokład, tylko odbija fale 
na boki. Uważam, że to niezwykle udana 
i bardzo bezpieczna konstrukcja, która na 
warunki Bałtyku przekroczyła moje ocze-
kiwania. Do dziś na moim statku nikomu 
nic się nie stało. Proszę sobie wyobra-
zić, że każdego roku żeglowało na nim 
kilkaset niepełnosprawnych osób. Wiem 
już teraz, że potrafię zbudować większą 
i  bezpieczną jednostkę a  kapitan Kwiat-
kowski potrafi bezpiecznie żeglować 
z niepełnosprawnymi.
No właśnie, podobno ma Pan w planach 
budowę kolejnego jachtu?

Tak. Następny projekt powstał dzięki 
niepełnosprawnym na wózkach oraz 
niewidomym. To oni w  pewnym sen-
sie sprowokowali mnie do tworzenia 
nowego projektu, a może i wybudowa-
nia większej jednostki, na której byłyby 
wszystkie niezbędne udogodnienia, któ-
rych jednak na Empatii Polskiej brakuje. 

Mam na myśli między innymi dostępną 
dla niepełnosprawnych pełnowymia-
rową toaletę z  poręczami, z  właściwej 
szerokości drzwiami. Taką, żeby osoba 
na wózku inwalidzkim mogła swobod-
nie wjechać i  z  niej korzystać. Zaczęli-
śmy nieśmiało tworzyć wstępną doku-
mentację, założenia projektowe i wykaz 
niezbędnych innowacji. Uznaliśmy, że 
będzie on o cztery metry dłuższy i dwa 
metry szerszy od Empatii. Wydłużony 
kadłub przy aż takiej dużej szerokości 
pozwoli na zaplanowanie na pokładzie 
i  półpokładach bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych dla wózkowiczów, czy 
ludzi poruszających się o kulach. Chodzi 
o to, żeby nie potykali się na pokładzie 

o  przeszkody, co jest normą. W  ciągu 
tych kilku lat budowy pierwszego jachtu 
oraz przez cztery lata żeglowania spisa-
łem setki stron notatek i rysunków, oraz 
spostrzeżeń, jakie przekazywali mi kapi-
tan i  żeglujący. Tak zgromadzona wie-
dza pozwoliła nam stworzyć koncepcję 
nowego, absolutnie innowacyjnego pro-
jektu, dedykowanego tym „najtrudniej-
szym” grupom niepełnosprawnych. Mając 
już doświadczenie wiedzieliśmy co i jak 
trzeba zmienić. 

Mamy w  tej chwili wstępnie naszki-
cowane elementy dokumentacji i  pew-
ność, że wymyśliliśmy w  Wielkopolsce, 
w  Poznaniu, konstrukcję takiego jachtu, 
na którym możemy zrealizować bogaty 
program żeglowania z  osobami o  wszel-
kiego rodzaju niepełnosprawnościach. 
Nawet z rodzicami i ich małymi niepełno-
sprawnymi dziećmi oraz z seniorami. Niech 
powstanie w  Poznaniu wyjątkowy jacht, 
który będzie podziwiał cały świat żeglarski 
a niepełnosprawni w szczególności.
Wspominał pan o  współpracy z  Rek-
torem Politechniki Poznańskiej, jego 

magnificencją profesorem 
Tomaszem Łodygowskim.

Tak, było to w  roku 2014, 
kiedy byliśmy na etapie poszu-
kiwania kilku rozwiązań tech-
nicznych ukierunkowanych 
na potrzeby niepełnospraw-
nych. Przykładowo chodziło 
o  schody prowadzące pod 
podkład, nad którymi musi 
być zamontowana winda nad-
schodowa dla osób na wózku 
inwalidzkim. Rektor na naszym 
pierwszym spotkaniu 08 sierp-
nia 2014 roku stwierdził, że do 
rozwiązania wielu trudnych 
kwestii technicznych niezbędni 
są profesorowie z wiedzą, apa-
raturą pomiarową, umiejęt-
nością liczenia, projektowania 
i  takiego wykonywania doku-

mentacji, żeby wszystkie techniczne inno-
wacje, które w warunkach morskiego rejsu 
są poddawane trudnym próbom wytrzy-
małościowym były niezawodne i  jedno-
cześnie proste w obsłudze.

Innym przykładem obiektów technicz-
nych na jachcie może być wózek inwalidzki, 
który w warunkach morskich jest podda-
wany znacznie większym obciążeniom. 
Będą też zainstalowane specjalne instru-
menty nawigacyjne, na przykład takie, jak 
mówiący kompas, żeby niewidomy, który 
stoi za sterami słyszał, jakim kursem pły-
nie i z jakiego kierunku wieje wiatr. Będzie 
również autopilot, który pozwoli niewido-
mej osobie czuć się jak prawdziwy widzący 
żeglarz. Tych różnego rodzaju urządzeń, 
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również dla niesłyszących będzie znacz-
nie więcej.

Tego wszystkiego, co ma niepełno-
sprawnym umożliwić żeglowanie, dzięki 
profesorom i inżynierom – twórcom wska-
zanym przez rektora Tomasza Łodygow-
skiego będzie wiele. Będą to obiekty zapro-
jektowane i  wykonane na Politechnice 
Poznańskiej, dlatego jestem panu Rekto-
rowi za to niewypowiedzianie wdzięczny. 
Jacht, mimo że będzie naszpikowany elek-
troniką i hydrauliką, jest tak pomyślany, aby 
był konstrukcją bezpieczną. Nawet gdyby 
wszystkie systemy wspomagające funkcjo-
nowanie niepełnosprawnych zawiodły, to 
nie spowoduje to w załodze paniki. Zawsze 
pozostanie w rezerwie manualny system 
ręcznego sterowania, który pozwoli żeglo-
wać w sposób tradycyjny, taki, jaki mieli 
na swoich łodziach i kutrach wikingowie 
i rybacy wieki temu.
Słyszałam, że miał pan kilku krytyków 
pana poczynań…

 Krytyki się nie boję.. Zwłaszcza, kiedy 
krytycy chcą krytykować prawie wszystko 
i dyskutować, zmuszają autora pomysłu 
do myślenia. Cenię sobie spotkania i twór-
cze dyskusje, bo one mnie rozwijają. Na 
Politechnice spotkałem wielu znakomi-
tych profesorów, którzy życzliwie zwra-
cali mi uwagę na aspekty związane z bez-
pieczeństwem, sprawnością żeglowania 
i z całą masą innych technicznych kwestii, 
które były ich specjalnością. Chciałem za 
to bardzo podziękować szczególnie tym 
naukowcom, z którymi współpracuję już 
od kilku lat. Dzięki nim stałem się mądrzej-
szym i ostrożniejszym człowiekiem, posze-
rzyłem swoje horyzonty, jeśli chodzi o kwe-
stie techniczne, a szczególnie proces tzw. 
projektowania uniwersalnego. Wcześniej 
budowałem intuicyjnie, według nieco 
prymitywnej dokumentacji sprzed wielu 
lat. Obecnie uczestniczę w projektowaniu 
przy udziale nowoczesnych programów, 
doskonale wykształconych naukowców 
z  udziałem drukarek 3D i  z  projektowa-
niem trójwymiarowym. Ponadto do zapro-
jektowania konstrukcji kadłuba i ożaglowa-
nia z setką wszelkich instalacji i wyliczeń 
zaprosiliśmy najlepszego w  Polsce kon-
struktora dużych stalowych jachtów oce-
anicznych, pana Juliusza Strawińskiego 
z Yacht Studio Strawiński-Sopot. Daje to 
gwarancję stworzenia jednostki o  nie-
zwykłej urodzie, doskonałej nautycznie 
i wytrzymującej każdy sztorm oraz akweny 

zalodzone. Żeglarze niepełnosprawni to 
twardziele mający również aspiracje żeglo-
wania na Grenlandię i Spitzbergen.
Jak będzie finansowany jacht „na co 
dzień“, jeśli tak można powiedzieć…

Jestem przekonany, że jeśli jacht ten 
zostanie zwodowany i  zacznie być eks-
ploatowany, spotka się z ogromnym zain-
teresowaniem stowarzyszeń żeglarskich 
osób niepełnosprawnych, których na 
świecie jest ponad 350. Jestem pewien, że 
będziemy mogli ten projekt skomercjali-
zować i w ciągu 10 lat planujemy zbudo-
wać około 20 takich jachtów dla niepełno-
sprawnych z różnych krajów.

Dzięki rektorowi Politechniki Poznań-
skiej już we wrześniu 2017 roku został 
stworzony kilkuosobowy zespół naukow-
ców, który miał za zadanie stworzyć kon-
cepcję projektu szkunera żaglowego dla 
osób niepełnosprawnych i przygotować 
wniosek do Narodowego Centrum Badaw-
czo Rozwojowego, który umożliwiłby uzy-
skanie dofinansowania unijnego. Naro-
dowe Centrum i Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego ogłasza różnego rodzaju kon-
kursy na projekty realizowane przy udziale 
uczelni i różnych innowacyjnych firm. To 
dobrze, bo na realizację ciekawych tema-
tów, pomysłodawców często nie stać.
Uzyskał Pan takie unijne dofinansowa-
nie?

Na początku roku 2018 złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie projektu przy-
gotowanego pod kierunkiem niezwykłego 
naukowca i mojego guru, dr hab. Przemy-
sława Kurczewskiego. Pan Kurczewski bar-
dzo zaangażował się w  przygotowanie 
tego projektu, zebrał zespół fantastycz-
nych, świetnie rozumiejących się osób, które 
posiadają bardzo różne, a jednocześnie uzu-
pełniające się kompetencje. Cieszę się, że 
mogłem i nadal mogę w pracy tego zespołu 
uczestniczyć zwłaszcza, że jego pracy towa-
rzyszy wyjątkowa atmosfera. Zespół stwo-
rzony przez dr Kurczewskiego wykonał 
gigantyczną pracę tworząc wszystkie nie-
zbędne elementy wniosku oraz budując 
otoczenie biznesowe dla całego przedsię-
wzięcia. Kwestie, które mi wydawały się 
kluczowe, jak koncepcja techniczna, szcze-
gółowy harmonogram i kosztorys oraz bar-
dzo dokładne rozpisanie poziomów odpo-
wiedzialności w tego niezwykłego zespołu 
okazały się zagadnieniami łatwymi do przy-
gotowania. Wiele więcej pracy wymagały 
kwestie, z których w ogóle nie zdawałem 

sobie sprawy przystępując do przygoto-
wania projektu. O  nich jednak wiem, że 
nie powinienem mówić, bo to technologia, 
którą członkowie zespołu dr Kurczewskiego 
nie chcą się dzielić.

Następnym krokiem był tzw. panel 
ekspertów, na który zostaliśmy zaproszeni 
przez NCBiR. Przed ekspertami mieliśmy 
możliwość zaprezentować szczegóły pro-
jektu i  ludzi, którzy będą w  jego realiza-
cję zaangażowani. Spotkanie z ekspertami 
miało charakter „przesłuchania”, z którego 
wyszliśmy obronną ręką. Kilka tygodni póź-
niej został ogłoszony wynik.

Proszę sobie wyobrazić, że na 34 pro-
jekty, które otrzymały finansowanie nasz 
dostał 3 lokatę. Byliśmy szczęśliwi i mie-
liśmy ogromną satysfakcję. To był jeden 
z najpiękniejszych dni w moim życiu. Rek-
tor zaprosił nas na kawę, pączki i gratulo-
wał nam, a my z kolei gratulowaliśmy panu 
rektorowi, że jego Politechnika otrzymała 
zielone światło dla realizacji wspólnego 
projektu.
Czy jest to zatem wspólny projekt z Poli-
techniką Poznańską?

Tak. Powołana przeze mnie spółka 
Europa’s Cup FD & Yachts Sp. z o.o. (w roz-
winięciu FD oznacza for disabled) razem 
z  Politechniką utworzyła konsorcjum 
celowe, którego zadaniem jest zrealizo-
wanie projektu i wybudowanie prototypu 
jachtu dla niepełnosprawnych, na którym 
będą oni mogli być czynnymi uczestnikami 
rejsów, a nie tylko pasażerami.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale 
nie ukrywam, że byłoby to bardzo miłe, 
gdyby po wielu latach na Bałtyku znów 
pojawił się jacht z  Poznania. Był kiedyś 
taki klasyczny, przepiękny machoniowy 
jacht Wielkopolska ale od 30 lat już nie 
pływa, zużył się technicznie. Żeglują takie 
jachty armatorów ze śródlądzia, jak: Woje-
woda Pomorski, Rzeszowiak, Dar Przemyśla, 
Roztocze, Euros z Bydgoszczy, Wojewoda 
Koszaliński, Nike Warszawska, Wojewoda 
Szczeciński, Panorama z Wrocławia, nato-
miast jachtu z Poznania nie ma.

Wierzę, że pokonamy wszystkie pro-
blemy, tak jak te wcześniejsze i  już nie-
długo poinformujemy Panią Redak-
tor i  Szanownych Czytelników, że rusza 
budowa kadłuba i  cały proces realizacji 
projektu. Dziękuję, że mogłem opowie-
dzieć o naszym projekcie i idei, która ma 
szansę odmienić życie wielu osób niepeł-
nosprawnych na całym świecie.
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W  ostatnich wyborach do Samorządu 
Województwa uzyskała Pani jeden z naj-
lepszych wyników z  pośród wszystkich 
kandydatów ubiegających się o mandat 
radnego Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego. Co zaważyło najbardziej na 
takim wyniku i  jak to się przełożyło na 
zadania, które w tej kadencji będzie Pani 
realizowała?

Liczba głosów w  wyborach jest wyni-
kiem zaufania wyborców do mojej codzien-
nej pracy na rzecz społeczeństwa woje-
wództwa wielkopolskiego w poprzedniej 
kadencji naszego Samorządu. Cieszę się 
z tego społecznego poparcia! To jest też 
dowód, że warto angażować się w trudne 
sprawy, mimo różnych przeciwności. 
Wyborcy dostrzegają taką postawę i stąd 
pewnie taki wynik…
W  poprzedniej kadencji jako Członek 
Zarządu była Pani odpowiedzialna za 
różne obszary aktywności społecznej, 
również za inicjowanie nowych zadań. 
Co przyniosło Pani największą satysfak-
cję?

Wyzwaniem były dwa duże projekty 
unijne z  obszaru edukacji skierowane 
do uczniów i  nauczycieli z  wojewódz-
twa wielkopolskiego. W ponad 600 szko-
łach podległych samorządom gminnym, 
powiatowym i  w  instytucjach samo-
rządu województwa rozpoczęliśmy pro-
jekt pod nazwą: „Cyfrowa Szkoła Wielko-
polsk@ 2020” będący swoistą rewolucją 
z zakresu wdrażania technologii informa-
tycznej na każdych zajęciach lekcyjnych, 
a  którego ostatecznym celem jest pod-
niesienie poziomu nauczania. Do realiza-
cji tego zadania niezbędne było zbudo-
wanie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej, 
będącej własnością Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, która pozwoli 
na zintegrowanie szkół i wystandaryzo-
wanie usług edukacyjnych. Jest to jeden 
z najbardziej innowacyjnych projektów 

w  skali kraju. Prowadzimy także wspól-
nie z Politechniką Poznańską wieloletni 
Projekt „Czas Zawodowców – Bis”, któ-
rego celem jest wzmocnienie potencjału 
zawodowego naszych uczniów i powiąza-
nie ich wykształcenia z gospodarką. Cie-
szę się także z rozwoju instytucji oświa-
towych, w tym z powołania nowych form 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami 
i rzemieślnikami poprzez powołanie pię-
ciu Wielkopolskich Centrów Wsparcia 
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawo-
dowego. Okrzepł konkurs na „Wielko-
polskiego Nauczyciela Roku i Wielkopol-
ską Szkołę Roku”. Zainteresowanie jakim 
cieszy się ta inicjatywa, przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Poprzez ten 
konkurs promujemy nauczycieli i szkoły 
w  których dzieją się rzeczy niebanalne, 
nie tylko związane z  wynikami naucza-
nia, ale przede wszystkim z  nowator-
skim podejściem do procesu wychowa-
nia i nauczania. Jest wiele innych zadań, 
które wymieniłabym jako ważne dla 
całego województwa. Jedną z nich była 
Uchwała Antysmogowa podjęta przez 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego 18.12.2017 r., która diametralnie 
zmieniła podejście do ochrony powie-
trza w naszym regionie. Kilkumiesięczna 
praca zespołu pod moim kierownictwem 
spowodowała jej uchwalenie a  dzięki 
temu mamy wreszcie w  Wielkopolsce 
podstawy prawne do podjęcia działań 
związanych z ochroną powietrza.
Rozumiem, że te zadania nadal będą 
podlegały Pani w nowej kadencji?

 Tak, w większości za te zadania będę 
odpowiadała w nowej kadencji, ale poja-
wiły się też nowe związane z prowadze-
niem zadań z  obszaru zdrowia publicz-
nego. Mam tu na uwadze między innymi 
wdrożenie dużego unijnego projektu, 
który ma na celu pozyskanie przez lekarzy 
i pacjentów elektronicznej dokumentacji 

medycznej oraz możli-
wości zdalnego zareje-
strowania się do usług 
świadczonych przez szpi-
tale w  całym wojewódz-
twie. Wartością dodaną 
będzie również wystan-
daryzowane zarządzanie 
zdrowiem we wszystkich 
szpitalach wojewódz-
twa wielkopolskiego. Ten 
proces zdecydowanie 
ograniczy koszty lecze-
nia w naszych szpitalach! 
Tak więc w  tej kadencji, 
będę odpowiadała oso-
biście za wszystkie duże 
projekty unijne, zwią-
zane z cyfryzacją w woje-
wództwie.  To chyba 
dobrze, gdyż budowane 
systemy informatyczne 
b ę d ą  k o m p a t y b i l n e 
i  w  przyszłości stworzą 
spójny system informa-
tyczny Województwa Wielkopolskiego. 
Chcę podkreślić, że takie rozwiązana są 
możliwe tylko dlatego, że województwo 
od lat konsekwentnie realizuje program 
budowy sieci szerokopasmowej nazwanej 

„światłowód do domu”. Dzisiejsze rozwiąza-
nia są możliwe dzięki tej polityce a co za 
tym idzie, wiążą się z możliwościami tech-
nicznymi niedostępnymi w  większości 
innych województw. Oczywiście, za tymi 
projektami stoją całe zespoły fachowców, 
inżynierów, finansistów i osób zarządzają-
cych projektami unijnymi o  łącznej war-
tości ponad 260 milionów złotych. Takie 
wydatki w połączeniu z nową inwestycją 
jaką jest budowa szpitala Matki i Dziecka 
spowodują odczuwalną poprawę dostępu 
do usług w  służbie zdrowia, edukacji 
i  w  innych obszarach dla mieszkańców 
naszego województwa i nie tylko.
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Z Marzena Wodzińską, 
członkiem Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 
rozmawia Maja Netter
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Wiesław Kępiński
Upragniony syn Iwaszkiewiczów 

O Jarosławie Iwaszkiewiczu opowiada jego „syn”!

Wiesław Kępiński został osierocony jako 11-latek 
podczas Powstania Warszawskiego. W trakcie rzezi Woli 5 
sierpnia 1944 roku zginęli jego rodzice i dwóch braci. Sam 
cudem ocalał. Tułał się dwa lata po Polsce, ale nikt nie miał 
warunków, żeby go przygarnąć. Po wojnie na apel redak-
tor Karoliny Beylin w „Expressie Wieczornym” reagują Anna 
i Jarosław Iwaszkiewiczowie, którzy w połowie lat 30. stracili 
nienarodzone dziecko. Iwaszkiewicz, odsunięty od wycho-
wywania córek, bardzo chciał się spełnić w roli ojca, mając 

poczucie, że stracił syna. I tak 23 lutego 1947 roku biedny chłopak z robotniczej Woli staje 
się wychowankiem domu na Stawisku i wchodzi w centrum życia kulturalnego i intelektu-
alnego ówczesnej Polski. W ten sposób dostaje drugie życie, co staje się wielkim szczęściem, 
ale i wielkim wyzwaniem.

Bo czy mógł przypuszczać, że danemu mu będzie siadać do stołu z Julianem Tuwimem, 
przyjmować wraz z gospodarzami królową belgijską Elżbietę i odbywać długie podróże 
z Jarosławem Iwaszkiewiczem po Polsce.

Jarosław Iwaszkiewicz pisał do niego, że „kiedyś napiszesz pamiętnik o Stawisku, który 
będzie materiałem do mojej biografii!! I to pierwszorzędnym”. Tak powstały te wspomnienia.

Lisa Randall
Ciemna materia i dinozaury

Co mogą mieć ze sobą wspólnego ciemna materia i dinozaury? Zdaniem prof. 
Lisy Randall, bardzo wiele. Wydaje się, że to ciemna materia może być pośrednio 
odpowiedzialna za kataklizm, który 66 milionów lat temu spowodował wyginięcie 
dinozaurów. Jeśli podczas przejścia Słońca przez płaszczyznę Drogi Mlecznej Układ 
Słoneczny natrafił na dysk gęstej ciemnej materii, jego przyciąganie grawitacyjne 
wybiło komety z odległych orbit. Niektóre z takich błąkających się komet zostały 
wyrzucone z naszego układu planetarnego; inne – skierowane w stronę jego środka, 
gdzie mogło dojść do katastrofalnego zderzenia z Ziemią.

Badania związane z takim hipotetycznym scenariuszem stały się dla Lisy Ran-
dall pretekstem do snucia przenikliwych rozważań na temat kosmologii, astrofizyki, 
a przede wszystkim wciąż tak mało znanej, ciemnej strony naszego Wszechświata.

Michael Harris 
Inna samotność. Życie w pojedynkę  
w zatłoczonym świecie 

 
Jak nauczyć się radości z ciszy, zerwania z obsesją ciągłego bycia online 

i wszystkiego innego, co składa się na dobrą samotność?
Wraz z rozwojem technicznym lawinowo narasta ciągła wymiana infor-

macji pomiędzy ludźmi. Napędzani uzależnieniem od urządzeń mobilnych 
i mediów społecznościowych, stworzyliśmy ekosystem obsesyjnego pod-
łączenia. Wielu z nas wiedzie obecnie życie w dziwnie zatłoczonej izolacji: 
jesteśmy wciąż powiązani, jednak bardzo powierzchownie.

Zdolność do przebywania w samotności jest jedną z najsubtelniej-
szych umiejętności życiowych. Prawdziwa samotność jest ogromnym skar-
bem – kluczowym składnikiem bogatego życia wewnętrznego. Pobudza do 
refleksji, pozwala rozkwitnąć kreatywności, poprawia naszą relację ze sobą i, 
o dziwo, również z innymi ludźmi. Rzekoma bezczynność może być bardzo produktywna. Żyjąc 
zachłanniej i szybciej, zapomnieliśmy, ile radości daje cisza, i nie doceniamy tego, jak głęboko 
może ona zrewolucjonizować nasze życie.

Ta książka opowiada o odkrywaniu spokoju w środku miasta, w tłumie, pośród zabieganego 
życia. Dowcipnie i z werwą Michael Harris snuje porywające, prawdziwe opowieści, okraszone 
doniesieniami na temat najnowszych badań naukowych dotyczących mózgu, z dziedziny psy-
chologii i nowinek technicznych, by doprowadzić nas do takiego stanu połączenia ze światem 
zewnętrznym, który zapewnia równowagę pomiędzy spokojem a towarzyskością.

„Inna samotność” to piękne i przekonujące świadectwo o transformującej mocy, jaką daje 
przebywanie w samotności.

Dean Buonomano
Mózg, władca czasu. 
Dlaczego dzień może 
być krótszy niż godzina, 
a minuta dłuższa od dnia

Twój mózg nieustannie mierzy czas. Kiedy 
rozmawiasz, precyzyjnie określa długość trwa-
nia każdej sylaby, a także dźwięków, gdy słu-
chasz muzyki, wie ile trwa doba, a nawet mie-
siąc. Mózg to wspaniały zegar!

Jak ludzki mózg mierzy czas? Jak robią 
to mózgi zwierząt? I czym w ogóle jest czas: 
obiektywną wielkością fizyczną, czy może tylko 
wytworem mózgu?

W  swojej książce „Mózg, władca czasu”, 
Dean Buonomano poszukuje odpowiedzi na te 
niezwykle ważne pytania – odpowiedzi, od któ-
rych zależy więcej, niż myślisz.

Talent Buonomano sprawił, że lektura przy-
pominała rozmowę w ulubionej kawiarni.

Stephon Aleksander, profesor fizyki, Brown 
University, autor książki „Jazz i fizyka”.

Książka Deana Buonomano to objawienie, 
które głosi zupełnie nową wizję mózgu.

Lee Smolin, autor książki „Czas odrodzony”

Prószyński i S-ka poleca...
Hans Hellmut 
Kirst
08/15

Bestsellerowa powieść 
o powstaniu i upadku III Rzeszy. 
Kultowa trylogia teraz w  jed-
nym tomie!

Trylogia „08/15” Hansa 
Hellmuta Kirsta to jeden z naj-
słynniejszych cykli literatury 
opisującej losy żołnierzy Wehr-
machtu. Głównym bohaterem 
serii jest bombardier Herbert 
Asch, który sprzeciwia się wro-
giemu systemowi. Asch nie chce się poddać narzucanej 
przez hitlerowców dyscyplinie i  jeśli to tylko możliwe, 
w ostentacyjny sposób ignoruje polecenia, które często są 
dla niego poniżające. Buntuje innych członków oddziału. 
Gdy przychodzi im walczyć na froncie wschodnim, żołnie-
rze są ospali i rozleniwieni. Asch powątpiewa w słuszność 
prowadzonych działań wojennych. Konflikt między żołnie-
rzami a chcącym osiągnąć sukces dowódcą narasta. Tym-
czasem sielankę życia koszarowego przerywa atak Rosjan, 
co będzie zapowiedzią końca wojny, z której każdy chce 
wyjść cało. Lecz tylko postawa niektórych żołnierzy jest 
godna pochwały, inni zrobią wszystko, by nawet w obli-
czu śmierci się wzbogacić...
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W  ramach obchodów setnej rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
w Poznaniu na Placu Wolności został przy-
gotowany Piknik Powstańczy. Można tam 
było podziwiać repliki samolotów Fok-
ker, zrekonstruowane przez Politechnikę 
Poznańską.

W i e l k o p o l -
ska Eskadra Wol-
ności to wspólny 
projekt Politech-
niki Poznańskiej 
i   s a m o r z ą d u 
wojewódzkiego, 
przy udziale Pol-
s k i e g o  Stowa -
rzyszenia Moto-
szybowcowego. 
Jego efektem są 
3 latające repliki 
samolotów Fok-
ker, zdobyte przez 
powstańców wiel-
kopolskich w styczniu 1919 roku na lotni-
sku Ławica. Polacy zdobyli wtedy ok. 300 
niemieckich maszyn, które później stały 
u podstaw powstania międzywojennego 
lotnictwa polskiego i wzięły udział m.in. 
w wojnie polsko-bolszewickiej.

Repliki samolotów ważą ok. 400 kg 
(oryginał ważył 540 kg.). Różnią się także 
poszyciem. Maszyny sprzed 100 lat miały je 
z impregnowanego lnu, a obecne z mate-
riału polietylenowego. Szkielety konstruk-
cji stoją na szprychowych kołach podwo-
zia, zamontowano także atrapy karabinów 

maszynowych oraz 
linki i  popychacze, 
które konieczne są 
do sterowania samo-
lotami w trakcie lotu. 
Samoloty wyposa-
żono w  elektronikę, 

awionikę i silniki na bazie elemen-
tów volkswagena (2,2 litra). Śmi-
gła zamówiono w specjalistycznej 
manufakturze. Maszyny mają też 
oryginalne malowanie.

Budowa Wielkopolskiej Eska-
dry Niepodległości jest także ele-
mentem obchodów 100-lecia tech-
nicznego szkolnictwa wyższego 
w  Poznaniu i  Aeroklubu Poznań-
skiego. red.

fot Narodowe Archiwum 
Cyfrowe, Filip Furmańczak

Podziwiać Fokkery

19



W rankingu Perspektyw 2018 kie-
runek Zootechnika uzyskał 2 miejsce. 
Proszę podzielić się sukcesem.

Piotr Ślósarz: To potwierdzenie 
stabilnej i  wysokiej pozycji Wydziału. 
W ubiegłym roku uzyskaliśmy pierwsze 
miejsce w tym rankingu, a na ścianie wisi 
certyfikat z 2017 roku od Polskiej Komi-
sji Akredytacyjnej, z oceną wyróżniającą, 
czyli najwyższą z możliwych. Wcześniej 
Uniwerystet Warmińsko-Mazurski uzy-
skał podobną ocenę i  już żadna inna, 
polska zootechnika tego nie dokonała. 
Śmiało możemy stwierdzić, że w tej dzie-
dzinie jesteśmy najlepsi w Polsce!

Gratulujemy! Znamy Państwa 
podejście i miło to słyszeć.

 To efekt wielu lat systematycznej pracy i podnoszenia jakości 
we wszystkich obszarach funkcjonowania Wydziału. Nie spoczy-
wamy na laurach, mamy nadzieję, że w tym roku znów uzyskamy 
pierwsze miejsce. Ranking Perspektyw jest opiniowórczy, bierze 
pod uwagę różne aspekty działania uczelni i wydziałów, dlatego 
można go uznać za rzetelny.

 W szkole wyższej istnieje ścisły związek pomiędzy jakością 
badań naukowych a  jakością kształcenia. Kładziemy też coraz 
większy nacisk na rozwój infrastruktury, zaplecza dydaktycznego 
oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To prze-
kłada się na efekty pracy ze studentami.

Na wydziale działa program „Praktyka Nauce”. To cykliczne 
prelekcje i spotkania studentów z pracodawcami oraz oso-
bami odnoszącymi sukcesy w komercjalizacji badań....

...to wieloletnia tradycja, która poza spotkaniami z  pra-
codawcami daje możliwość pozyskania informacji na temat 

funkcjonowania rynku pracy. W ramach 
tych spotkań często prowadzona jest 
wstępna rekrutacja do firm. Dobrze 
wykształcony zootechnik nie ma dziś 
problemu ze znalezieniem pracy 
w swoim zawodzie, która zwykle wiąże 
się z zatrudnieniem na wsi lub w mniej-
szych miejscowościach.

Studenci się z tym liczą...
W większości przypadków tak, cho-

ciaż nie wszyscy. Efektem programu 
„Praktyka Nauce” jest również zmiana 
sposobu myślenia zarówno nas uczą-
cych jak i studentów. Przykładamy dużą 
uwagę do upraktycznienia studiów. Rów-
nież coraz więcej badań nastawionych 
jest na praktyczne efekty, opatentowanie rozwiązań, na sukces 
komercyjny.

Jakie projekty są obecnie prowadzone na Pańskim 
wydziale?

Wiele z nich jest stricte naukowych. Wspiera je Narodowe 
Centrum Nauki, gdzie finansowane są głównie badania o charak-
terze podstawowym. Mamy też coraz więcej projektów dotowa-
nych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i inne agendy 
państwowe. Prowadzimy szereg badań polegających na bezpo-
średniej współpracy z firmami komercyjnymi, które zlecają nam 
rozwiązanie konkretnych problemów technologicznych. Mamy 
też liczne przedsięwzięcia edukacyjne, nastawione na poprawę 
infrastruktury dydaktycznej oraz możliwości poprawy kompeten-
cji poprzez realizację stażów, wyjazdów, szkoleń.

Jan Mazurkiewicz: Prowadzimy obecnie drugą edycję pro-
gramów stażowych, które są dedykowane studentom ostat-
nich semestrów,. Mogą oni uczestniczyć w  miesięcznych, 

O pieniądzach na wszystko, 
Ptasim azylu i sukcesach
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dofinansowywanych stażach w  różnych 
firmach.

Piotr Ślósarz: Podnosimy również 
kompetencje naszych nauczycieli, wysy-
łamy ich na zagraniczne szkolenia. Korzy-
stamy i rozwijamy możliwości kształcenia 
za pomocą internetu. System e-learningu 
umożliwia wirtualne przeglądanie wykła-
dów i innych pomocy naukowych, a nawet 
zdawanie testów. Z jednej strony to pilota-
żowy progam, z drugiej mamy już pracow-
nię wirtualnego mikroskopu, która działa 
w Zakładzie Histologii i Embriologii Zwie-
rząt. To istotne w tym obszarze, ponieważ 
preparaty histologiczne czy histopatolo-
giczne często są unikalne. Taka metoda 
pozwala, żeby z  tego preparatu korzy-
stała większa ilość osób, ponieważ jest on 
powielany w formie elektronicznej.

Jan Mazurkiewicz: Naszym najnow-
szym projektem edukacyjnym są studia 
dualne II-stopnia na kierunku „Żywie-
nie zwierząt”, które opierają się na ści-
słej współpracy z przemysłem. Zajęliśmy 
3 miejsce w ogólnopolskim konkursie na 
tworzenie studiów dualnych i  uzyskali-
śmy finansowanie z  Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju. Idea tych studiów 
to prowadzenie kierunku na którym wię-
cej niż połowa zajęć jest realizowana 
w  obszarze praktycznym przez osoby, 
które posiadają doświadczenie zdobyte 
poza Uczelnią oraz podczas bezpośred-
niej współpracy z  firmami. Część zajęć 
odbywa się w firmie, u pracodawcy. Przy-
jęliśmy, że studenci na pierwszym seme-
strze przez dwa miesiące chodzą na zaję-
cia i realizują przedmioty na Uczelni. Po 
tym czasie wyjeżdżają na praktyki i staże 
do konkretnych firm, gdzie kontynuują 
kształcenie, pod nadzorem wyznaczo-
nego opiekuna. Po części praktycznej jest 
zaliczenie i  egzamin. Zainteresowanie 
studentów jest duże, właśnie jesteśmy 
w trakcie rekrutacji na pierwszą, a mamy 
zaplanowane trzy edycje. Studia będą 
uruchomione od marca. Nie ukrywam, 
że dofinansowanie z  Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju umożliwia realiza-
cję kierunku w takim wymiarze i nie obcią-
żaliśmy firm kosztami. Student ma pełne 
wsparcie finansowe w kwestii zakwatero-
wania, pobytu, ubezpieczenia itp. Obecnie, 
jesteśmy w  trakcie zacieśniania kontak-
tów pomiędzy Wydziałem a konkretnymi 
podmiotami. Nasza oferta jest entuzja-
stycznie przyjmowana przez dyrektorów 
czy prezesów firm, którzy już w  trakcie 
studiów mogą taką osobę ukształtować 
i docelowo zatrudnić. Idea jest taka, żeby 
zrealizować wspólnie projekt tak, aby obie 
strony miały z niego korzyści. Wydział ma 
nową ofertę kształcenia, pracodawca być 
może dobrego pracownika.

Piotr Ślósarz: Warto dodać, że w Wiel-
kopolsce działa dużo silnych firm paszo-
wych. Rynek pracy dla zootechnika jest 
ogromny, ponieważ te firmy w dużym stop-
niu przejęły rynek tzw. doradztwa zootech-
niczego, albo doradztwa żywieniowego, 
które ma kluczowe znaczenie w hodowli 
zwierząt. Stąd też pomysł, żeby uruchomić 

„Żywienie Zwierząt”. To jest naprawdę roz-
wijający się rynek pracy.

Obserwujemy też zainteresowanie 
studentów i  absolwentów weterynarii 
zarówno problemami żywienia zwierzęt 
egzotycznych, jak i kwestią diety zwierząt 
gospodarskich, która jest jednym z  klu-
czowych elementów produkcji zwierzęcej 
i warunkiem ich zdrowia. Z ludźmi jest tak 
samo. W weterynarii coraz silniej kładzie się 
nacisk na zapobieganie chorobom, w tym 
chorobom o podłożu metabolicznym. 

Komitet Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przyznał badaniom nauko-
wym i  rozwojowym prowadzonym na 
Pańskim wydziale kategorię A...

Wszystko się ze sobą wiąże. W  2017 
roku miała miejsce ewaulacja jednostek 
naukowych, w której otrzymaliśmy bardzo 
wysoką kategorię A. Jest jeszcze kategoria 
dodatkowa czyli A+, którą mają nieliczne 
ośrodki w Polsce. Od początku wprowadze-
nia systemu ewaluacji, nasz Wydział uzy-
skiwał najwyższe kategorie, można powie-
dzieć, że jesteśmy silni i stabilni pod tym 
względem. Chcemy utrzymać ten poziom. 
Kolejna ocena będzie przeprowadzona 
w 2021 roku, trochę na innych zasadach, ze 
względu na zmiany ustawy o szkolnictwie 
wyższym. Jak już wcześniej wspomina-
łem w szkole wyższej dydaktyka jest ściśle 
związana z poziomem badań naukowych. 
Idea jest taka, żeby wykładali profesoro-
wie, naukowcy, którzy są zaangażowani 
w  procesy badawcze. Jeżeli nauczyciele 
prowadzą badania na wysokim pozio-
mie to można zakładać, że przynajmniej 
w części tę nowoczesną wiedzę przekażą 
studentom. Z jednej strony wysoka kate-
goria naukowa jest potwierdzeniem kwa-
lifikacji naszej kadry, wyposażenia labora-
toriów i potencjału badawczego, z drugiej 
jest to ważne, ponieważ możemy uczest-
niczyć w  wyborach do niektórych gre-
miów sterujących nauką w  Polsce, ubie-
gać się o granty badawcze i aparaturowe. 
Wydziały o niższej kategorii mają ograni-
czone możliwości. W ubiegłym roku sfinan-
sowaliśmy zakup specjalnego urządzenia 
badawczego za ponad 3,5 miliona złotych. 
To w  pełni zautomatyzowane, komplek-
sowe stanowisko do analizy, archiwizacji 
i rekonstrukcji przestrzennej obiektów trój-
wymiarowych z możliwością pomiaru lumi-
nescencji oraz promieniowania gamma 

i beta. Myślę, że to jedno z najnowocze-
śniejszych tego typu urządzeń w Europie, 
które otwiera kolejne możliwości badaw-
cze, zwiększając nasz potencjał.

…i wiedzę.
Sprzęt jest intensywnie wykorzy-

stywany, powstają już nowe publikacje, 
jest szansa na nowe projekty badawcze. 
W  nasze badania są włączani studenci, 
co przekłada się na podnoszenie jakości 
kształcenia.

W grudniu odbyła się kolejna konfe-
rencja z cyklu „Turystyka wiejska. Nauka 

– Edukacja – Praktyka”...
To efekt prężnego działania zespołu 

z Katedry Turystyki Wiejskiej, który ciągle 
uzupełnia ofertę badawczą i dydaktyczną 
o aspekty turystyczne związane z ochroną 
dziedzictwa przyrodniczego. Konferencja 
odbyła się przy współudziale Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. Była dofi-
nansowana ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.

Wydział Weterynarii
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Co miały dać te działania?
Wymianę poglądów, zdobycie nowej 

wiedzy, rozwój kontaktów z podobnymi 
jednostkami, to wszystko prowadzi do 
zacieśnienia współpracy, podnoszenia 
jakości badań i dydaktyki.

Jan Mazurkiewicz: Ściśle współpra-
cował z nami Wielkopolski Park Narodowy, 
więc tematyka dotyczyła również parku 
i jego ochrony na terenach znajdujących 
się pod antropopresją. Myślę, że wyczerpa-
liśmy pewien obszar badawczy którym zaj-
muje się Katedra Turystyki Wiejskiej.

Piotr Ślósarz: Badnia wpływu rol-
nictwa na środowisko to jeden z  istot-
nych elementów realizowany w różnych 
jednostkach naszego Wydziału. Zespoły 
badawcze Instytutu Zoologii czy Katedry 
Żywienia Zwierząt mają sporo dokonań 
w tym zakresie.
Działalność naukowo – badawcza 
wydziału obejmuje m.in. nowoczesne 
techniki i technologie hodowli i chowu 
zwierząt. Jakie są rezultaty?

Piotr Ślósarz: mówiąc krótko dobre.
Na czym polega nowoczesność?
 Zwraca uwagę na wpływ technolo-

gii na naturalne środowisko i jakość pozy-
skiwanych produktów. Z  tym jest coraz 
większy problem. Mamy cały kompleks 
badań dotyczących wpływu rolnictwa na 
środowisko, badamy ślady środowiskowe, 
które dokonują się przez hodowlę zwie-
rząt. Posiadamy mocny zespół i doświad-
czenie w badaniach emisji gazów cieplar-
nianych wytwarzanych przez produkcję 
zwierzęcą. Wiemy, że jednym z głównych 
zatruwaczy, czyli producentów metanu 
jest rolnictwo a w szczególności hodowla 
zwierząt. Zmiana technologii chowu, czy 
żywienia ma znaczenie jesli chodzi o wiel-
kość tych emisji i pośrednio przekłada się 
na jakość środowiska. Nasi naukowcy reali-
zują projekty badawcze we współpracy 
międzynarodowej. Jesteśmy uczestnikami 
międzynarodowych konsorcjów, które są 
zainteresowane problematyką ochrony 
środowiska, czy kwestią emisji gazów 
cieplarnianych. Pracownicy Wydziału we 
współpracy z Polską Federacją Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka współtworzą 

Centrum Selek-
cji Genomowej. 
To nowoczesne 
nar zędzie  roz-
wo j u  h o d ow l i 
programowanej, 
oceny wartości 
hodowlanej zwie-
rząt. To też poka-
zuje rangę uczelni. 
Kolejny istotny 
aspekt to kwestia 
alternatywnych 
źródeł białka.

Podczas naszej rozmowy rok po 
otwarciu Uniwersyteckiego Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej mówił Pan, 
że dążycie do tego, aby placówka była 
jednostką samofinansującą się. Czy to 
się udało?

Oczywiście. Ostatnio prawie wszystko 
nam się udaje (śmiech). Centrum dobrze 
się rozwija. W trakcie naszej poprzedniej 
rozmowy już pokazywało swój poten-
cjał. Zespół doskonale funkcjonuje i jest 
dynamicznie zarządzany przez dyrek-
tora Macieja Gogulskiego. Jeśli cho-
dzi o postawione cele niemal wszystkie 
zostały osiągnięte poza wprowadzeniem 
całodobowej opieki nad zwierzętami. 
Wówczas moglibyśmy to miejsce nazy-
wać kliniką, a nie przychodnią weteryna-
ryjną. To jest duże, ale realne wyzwanie 
pod względem organizacyjnym, kadro-
wym i kosztowym.

Wymaga również stałego personelu.
W tej chwili są zatrudnione dwadzie-

ścia trzy osoby. W tym dwunastu lekarzy, 
więc to duży ośrodek. Jednak to ciągle 
za mało, żeby zagwarantować całodo-
bową opiekę. Kwestia samowystarczalno-
ści finansowej również została spełniona. 
Nadwyżki finansowe natychmiast inwe-
stujemy, ponieważ ciągle są potrzeby 
w wyposażeniu mimo, że to jeden z naj-
lepszych pod tym względem ośrodków 
w regionie.

Chciałbym powiedzieć jeszcze o  jed-
nym...podczas naszego wywiadu, cztery 
lata temu myśleliśmy o uruchomieniu „Pta-
siego azylu”. W tym momencie „azyl“ już 
dobrze funkcjonuje, rehabilitujemy tam 
dziko żyjące ptaki z terenu miasta i okolic. 
Łącznie jest ich około tysiąc sześćset cza-
sami nawet tysiąc osiemset, które w więk-
szości po wyleczeniu są wypuszczane na 
wolność. To fantastyczne miejsce, które 
pomaga w  kształtowaniu pozytywnego 
wizerunku przychodni, a  także ważny 
aspekt kształcenia studentów weterynarii, 
biologii i zootechniki. Kilka tygodni temu 
zakończyła się kontrola „Ptasiego Azylu” 
przez organ prowadzący, czyli Urząd Mia-
sta w Poznaniu. Usłyszeliśmy, że ośrodek 

prowadzony jest wzorowo, na wysokim 
poziomie i przerasta oczekiwania.

To miło słyszeć.
Jeszcze zapytam o  współpracę 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
i  Nauk o  Zwierzętach Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Poznaniu z  Lwow-
skim Narodowym Uniwersytetem Medy-
cyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. 
S. Grzyckiego.

Uniwerystet jest nam bliski z  róż-
nych powodów historycznych i nie tylko. 
Warto pamiętać, że to jedna z  najstar-
szych jednostek weterynaryjnych w Euro-
pie, z piękną tradycją i historią. Również 
dawny rektor Uniwersytetu Poznańskiego 
ś.p. profesor Stanisław Runge był wykła-
dowcą Uniwerystetu Lwowskiego przez 
jakiś czas. Pewnie dzisiaj z uwagi na sytu-
ację jaka panuje na Ukrainie ośrodek nie 
jest wystarczająco finansowany, ale i tak 
warto z  nim współpracować. Spodzie-
wamy się przyjazdu grupy studentów 
i  chcielibyśmy tam wysłać naszych na 
praktyki zawodowe, między innymi dla-
tego, że na Ukrainie są prowadzone duże 
hodowle zwierząt i  tamtejszy uniwersy-
tet utrzymuje ścisłe kontakty z  hodow-
cami nie tylko bydła, ale również trzody 
chlewnej. Pod koniec ubiegłego roku byli-
śmy z wizytą we Lwowie i spodziewamy 
się wkrótce rewizyty tamtejszego rektora. 
Podpisaliśmy porozumienie, które doty-
czy głównie wymiany studenckiej. Nie-
dawno odbyła się konferencja we Lwowie, 
nasi lekarze weterynarii brali w niej udział, 
także są zawiązywane kontakty również 
między naukowcami.

Jeszcze słówko o naszych projektach 
wspierających bazę dydaktyczną. Obec-
nie realizujemy ich osiem. Mamy spore 
dofinansowanie dotyczące np. histopato-
logii, które jest potrzebne na wyposażenie 
laboratorium, sprzęt, niezbędną aparaturę. 
Realizujemy też projekt upraktycznienia 
zajęć dydaktycznych na kierunku wetery-
naria, tak by nasi absolwenci byli dobrze 
przygotowani do wykonywania tego 
zawodu. 

Warto się tym pochwalić, to rzecz 
unikalna, ponieważ w tym obszarze jako 
Uczelnia zaczęliśmy szerzej funkcjonować 
w 2013 roku. To był pierwszy duży start, 
uruchamialiśmy wtedy studia angloję-
zyczne, wówczas pozyskaliśmy pieniądze 
z funduszy unijnych na rozwój edukacyjny. 
Od tego czasu otworzył się worek obfitości, 
ponieważ co roku, we współpracy z Sek-
cją Funduszy Strukturalnych zdobywamy 
nowe projekty, równolegle prowadzimy 
ich kilka. W  tej chwili mamy atrakcyjną 
ofertę wsparcia dla wszystkich kierunków 
studiów: biologii, weterynarii i zootechniki. 
Są podstawy do optymizmu. W
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„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to 
projekt Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego realizowany przez Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w  Poznaniu, 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 
2020 współfinansowany przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Beneficjentami jest ponad 11 000 
uczniów i  5000 nauczycieli z  600 szkół 
z Wielkopolski. Jego głównym celem jest 
rozwój kompetencji cyfrowych zarówno 
nauczycieli jak i uczniów. W związku z pro-
jektem została zbudowana unikalna w skali 
kraju, regionalna sieć edukacyjna (Wielko-
polska Sieć Edukacyjna) w oparciu o woje-
wódzką infrastrukturę teletechniczną i sze-
rokopasmowy Internet. Przełomem będzie 
wybudowanie sieci Wi-Fi w 600 budynkach 
szkolnych (z  24 access pointami każda), 
należących do samorządów powiatowych 
i  gminnych, umożliwiająca korzystanie 
z Internetu całej społeczności szkolnej.

Jesienią 2018 roku przeprowadzono 
szkolenia dla nauczycieli – opiekunów 
zespołów uczniowskich w  następują-
cych podprojektach: Uczniowskie Labo-
ratoria Informatyczne, Ligi Przedmiotowe, 
Klasy Akademickie, Akademia Kształcenia 
Wyprzedzającego, Cyfrowa Dziecięca Ency-
klopedia Wielkopolski oraz Cyfrowa Mapa 
Dorzecza Warty. Szkolenia prowadzili opie-
kunowie dydaktyczni podprojektów, spe-
cjaliści do spraw szkoleń oraz inni eksperci. 
Miały one na celu wprowadzenie nauczy-
cieli do pracy z  poradnikiem dydaktycz-
nym w ramach prowadzonego przez nich 
w szkole podprojektu edukacyjnego pod-
czas zajęć pozalekcyjnych, oraz zwiększe-
nie kompetencji w zakresie pracy z uczniem 
z  wykorzystaniem technologii informa-
cyjno-komunikacyjnej (TIK). Uczestnicy 
szkoleń otrzymali poradniki dydaktyczne 
przygotowane przez zespół naukowy Pro-
jektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

W październiku 2018 roku rozpoczęło 
się przekazywanie 8600 tabletów, 368 
laptopów, 20 zestawów wideokonferen-
cyjnych oraz specjalistycznego sprzętu 
do pracowni szkołom biorącym udział 
w tym projekcie. Zestawy wideokonferen-
cyjne umożliwiają uczniom uczestniczenie 
w wykładach akademickich transmitowa-
nych online. Podnosi to poziom kształce-
nia i otwiera nowe horyzonty edukacji mło-
dzieży naszego regionu.

Narzędzia cyfrowe zostały uroczyście 
przekazane uczniom I  Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Asnyka w  Kali-
szu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Skłodowskiej-Curie 
w  Ostrzeszowie, przez 
panią Marzenę Wodziń-
ską – członka Zarządu 
Województwa Wielkopol-
skiego oraz pana Piotra 
Waśko – Wicedyrektora 
Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w  Poznaniu i  dyrektora pro-
jektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. 
W  tych szkołach, podczas uroczystości 
wręczania sprzętu, realizowano trans-
misję na żywo przeprowadzaną z  Biura 
Projektu w Poznaniu. Podczas transmisji 
opiekunowie dydaktyczni projektów edu-
kacyjnych – dr Mariusz Menz oraz dr Anna 
Piesiak z  Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu – przybliżyli założe-
nia i cele podprojektów „Klasy Akademic-
kie” i „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia 
Wielkopolski”.

Uroczyste wręczenie sprzętu miało 
też miejsce w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Powstańców Wielkopolskich w Tarno-
wie Podgórnym. Tablety i laptopy zostały 
przekazane na ręce pani Dyrektor Miro-
sławy Przyłudzkiej – Moryl przez panią 

Dorotę Kinal – Dyrektorkę 
Departamentu Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz 
pana Piotra Waśko.

Powyższe działania umoż-
liwiły między innymi sprawne 
przeprowadzenie wykładów 
transmitowanych ze studia mul-
timedialnego stworzonego 
w ramach projektu „Klasy Akade-
mickie” i są częścią tego projektu. 

Do wygłoszenia wykładów zaproszeni 
zostali specjaliści i eksperci oraz autory-
tety naukowe z różnych dziedzin. Wykłady 
ruszyły w  listopadzie 2018 roku i będą 
kontynuowane przez cały okres trwania 
projektu angażując czynnie 24 szkoły 
i około 600 uczniów z całej Wielkopolski.

W  listopadzie 2018 roku Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w  Poznaniu 
zawarł porozumienie z Naukową Akade-

micką Siecią Komputerową (NASK) (ope-
ratorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej (OSE), dzięki któremu wszystkie szkoły 
biorące udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020” otrzymają zwrot czę-
ści kosztów zakupu łącza transmisji danych, 
który jest niezbędny do udziału w  pro-
jekcie. Zaplanowane jest to na pierwszą 
połowę 2019 roku. Ponadto porozumie-
nia gwarantują, że NASK będzie odpowie-
dzialna także za monitorowanie Internetu 
w szkołach, dzięki czemu zwiększy zabez-
pieczenie szkół przed niepowołanymi tre-
ściami występującymi w  ogólnodostęp-
nym Internecie.

Cyfrowa Szkoła to 
przełom w kształceniu 
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Co skłoniło Pana do objęcia stanowiska 
dyrektora Instytutu Pamięci Narodo-
wej? To niełatwe zadanie...

Chciałem robić coś dobrego dla spo-
łeczeństwa, dla historii, wszystko to, co 
wynika z misji Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Stanowisko zaproponował mi ówcze-
sny prezes dr hab. Janusz Kurtyka. 
Jako historyk pracujący w IPN czym się 
Pan zajmuje?

W IPN, zajmuję się historią najnowszą, 
ze szczególnym uwzględnieniem stosun-
ków państwo – Kościoł i stosunków spo-
łeczno – politycznych w latach 1945-1989.
Czym się różni praca w IPN a na uczelni? 

Niczym.
Rzetelność historyczna obowiązuje 

każdego w takim samym stopniu. Wszy-
scy rozpoczynaliśmy edukację w  ośrod-
kach akademickich i  tam uzyskaliśmy 
stopnie naukowe. Historyk – badacz musi 
się kierować podstawowymi zasadami: 

rzetelnością i  uczciwością, skrupulatno-
ścią w badaniach i formułowaniem wywa-
rzonych sądów, które wygłasza. Nie mogą 
się one opierać na jego własnych prze-
konaniach, tylko na zbadanym materiale 
źródłowym.
 Proszę opowiedzieć o  najciekawszych 
projektach związanych z  odzyskaniem 
niepodległości, ale i  z  samym Powsta-
niem Wielkopolskim, znaczeniem tego 
zrywu dla przyszłości naszych granic, 
jakie realizuje i  wspiera IPN. Wiem, że 
było ich bardzo dużo, proszę wybrać 
najważniejsze...

…opowiem o  jednym, ponieważ jest 
zdecydowanie najistotniejszy i został sfi-
nalizowany w zeszłym roku. To projekt por-
talu internetowego poświęconego Powsta-
niu Wielkopolskiemu.

Realizację tego zadania zaczęliśmy 
w  2017 roku. W  projekt zaangażowa-
nych zostało piętnaście instytucji, które 

są depozytariuszami pamięci Powstania 
Wielkopolskiego.

Poza Instytutem portal tworzą: Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza, Wielko-
polskie Muzuem Niepodległości, Biblio-
teka Raczyńskich, Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w  Lusowie, Archiwum 
Państwowe w  Poznaniu, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 
Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, 
Radio Poznań, Telewizja Poznań, Fundacja 
Zakłady Kórnickie, Biblioteka Kórnicka PAN, 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu, Wydawnictwo Miej-
skie Posnania, Wielkopolskie Towarzystwo 
Genealogiczne Gniazdo, Muzeum Naro-
dowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spo-
żywczego w Szreniawie.

Pracując przez prawie półtora roku 
stworzyliśmy portal, który rozpoczął funk-
cjonowanie 28 grudnia 2018 roku inaugu-
racją w Belwederze. Wybraliśmy prostą do 
zapamiętania domenę: pw.ipn.gov.pl

Między innymi radio udostępniło audy-
cje poświęcone powstaniu, telewizja – 
historyczne filmy dokumentalne. Materiały 
archiwalne, ikonograficzne pozyskaliśmy 
z muzeów a teksty, publikacje pochodzą 
z bibliotek. Mamy bogactwo materiałów. 
Większość współtwórców portalu zaanga-
żowała się tak, jak Wielkopolanie w pracę 
organiczną w XIX wieku. Moim zdaniem to 
rzecz spektakularna..

… i bezcenna.
W  ubiegłym roku przygotowaliśmy 

również Rozetę Wielkopolską, czyli symbol, 
którym chcemy upamiętniać powstanie. 
Można ją wpiąć w marynarkę czy żakiet. 
Jako Poznaniacy musimy włożyć dużo 
pracy w  popularyzację historii Powsta-
nia Wielkopolskiego, by mówiono o nim 
tak często jak o Powstaniu Warszawskim. 
Jesteśmy odpowiedzialni za propagowa-
nie wiedzy o  historii, tradycji i  naszych 
bohaterach. Na gmachu IPN widnieją rów-
nież cztery proporce nawiązujące do barw 
powstańczych.
IPN zajmuje się też kwestią czerwca 
1956. W  jakim punkcie są badania? 
Historia nadaje temu wydarzeniu łącz-
nie z tymi, które działy się na Węgrzech 
inne, wielkie znaczenie dla dzisiejszej 
Europy. Czy Pan jest tego samego zda-
nia i  czy badania obejmą również kon-
tekst międzynarodowy?

Historia powstania poznańskich robot-
ników z Czerwca 1956 r. jest przedmiotem 
badań naukowych i działań edukacyjnych już 

O roli historii,  
historyków 
i pamięci 
historycznej

Z dyrektorem Instytutu Pamięci 
Narodowej w Poznaniu  
dr hab. Rafałem Reczkiem 
rozmawia Mariola Zdancewicz.

Rozetka Wielkopolska Źródło: IPN
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od pierwszych chwil funkcjonowania Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Niemniej jednak, 
badania te są prowadzone przez historyków 
już od lat osiemdziesiątych i znalazły swoje 
odzwierciedlenie między innymi w słynnej 
książce „Poznański Czerwiec 1956“ autorstwa 
profesor Zofii Trojanowiczowej i profesora 
Jarosława Maciejewskiego. Na przestrzeni 
ostatnich kilku lat, Instytut Pamięci Naro-
dowej wydał między innymi dwutomowy 
wybór źródeł poświęconych robotniczemu 
protestowi. W Poznaniu w pamięć Czerwca 
1956 r. wpisuje się rewolucja węgierska 
i pomoc jaką wówczas Wielkopolanie nieśli 
umęczonym Węgrom, których wolnościowy 
zryw został krwawo stłumiony. 
Pamiętam, byłam małą dziewczynką. 
Rodzice śledzili przez Wolną Europę 
sytuację na Węgrzech. Okazało się, że 
przywiozą do Pyzdr dzieci, które zostały 
osierocone skutkiem tych strasznych 
wydarzeń. Sprawa była tajna. Całą noc 
czekaliśmy na nie na rynku. Niestety, 
nie przyjechały...

Było też, że Polacy zabierali węgierskie 
dzieci na przykład z Budapesztu na waka-
cje, żeby zmniejszyć ich traumę…
Razem z  Konradem Białeckim, Rafa-
łem Łatką, Elżbietą Wojcieszyk jest Pan 
współautorem książki pt. „Arcybiskup 
Antoni Baraniak 1904-77“, o  którym 
się mówi, że ocalił polski Kościół. Cho-
dzi o to, że nie zmuszono go do wystą-
pienia przeciwko Wyszyńskiemu, mimo 
nieludzkiego katowania, co nieomal 
doprowadziło go do śmierci...

Ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak 
był człowiekiem wyjątkowym. Urodził 
się w małej, wielkopolskiej miejscowości, 
w  trudnym okresie zaborów. Charakty-
zował się wyjątkowym intelektem. Został 
zauważony i  trafił na nauki do Towarzy-
stwa Salezjańskiego, gdzie zyskał uznanie 
ówczesnego prymasa, również salezjanina, 
księdza Augusta Hlonda. W dokumentach 
dotyczących życia seminaryjnego doce-
nia się jego wiedzę oraz dyskrecję. Szcze-
gólny okres współpracy z  prymasem to 
czas II wojny światowej. Po powrocie do 
kraju, umierający prymas August Hlond 
powierzył mu misję przewiezienia listu do 

ówczesnego papieża z prośbą o rozważe-
nie możliwości mianowania biskupa lubel-
skiego Stefana Wyszyńskiego następnym 
prymasem Polski.

Tej tajemnicy nigdy ksiądz arcybiskup nie 
ujawnił. Późniejszy prymas Stefan Wyszyński 
dowiedział się o niej dopiero po wielu latach. 
Dramatyczny okres stalinowski, to czas walki 
z Kościołem. Władze komunistyczne chciały 
wykorzystać biskupa Antoniego Baraniaka 
jako narzędzie, którym chciano się posłużyć 
do zniszczenia Kościoła i prymasa Wyszyń-
skiego. W  przeciwieństwie do internowa-
nego prymasa, ksiądz biskup Baraniak prze-
bywał w strasznych warunkach w więzieniu 
przy ulicy Rakowieckiej. Był poddawany 
wielogodzinnym przesłuchaniom, torturom, 
trzymano go w karcerach, w najbardziej pod-
łych miejscach, wszystko po to, by go złamać 
i wytoczyć pokazowy proces, podczas któ-
rego oskarżyłby Prymasa, co miało skutko-
wać usunięciem go ze stanowiska i zniszcze-
niem wizerunku Kościoła w społeczeństwie. 
Na szczęście te zamysły się nie powiodły, ks. 
biskup się nie złamał, był nieugięty w swej 
wierze i oddaniu polskiemu Kościołowi.

O tym jak perfidna była władza komu-
nistyczna świadczy fakt, że w 1957 r. zgo-
dzono się na jego kandydaturę na arcy-
biskupia metropolitę poznańskiego, 
ponieważ po konsulatacji z  lekarzami 
stwierdzono, ze w wyniku długotrwałego 
odosobnienia, jego stan zdrowia jest tak 
wątły, że jego posługa na stolicy arcybi-
skupiej nie potrwa długo. Jednak funk-
cję arcybiskupa Archidiecezji Poznańskiej 
Antoni Baraniak sprawował jeszcze przez 
dwadzieścia lat i zrobił dla niej wspaniałe 
rzeczy... Gdy zmarł w 1977, ówczesny kar-
dynał Karol Wojtyła powiedział, że Kościół 
nigdy mu tego nie zapomni.
Książka została nagrodzona przez Sto-
warzyszenie Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Niepodległa 2018”.

Była również nominowana do nagrody 
książki historycznej roku.
Gratuluję.
Zmienimy nieco temat…Czy uważa Pan, 
że są potrzebne inicjatywy tworzenia 
historycznych gier multimedialnych czy 
planszowych?

Wielość ofert i  współczesne formy 
przekazu, które możemy wykorzystywać 
dają ogromne możliwości. Gry planszowe 
przeżywają renesans. Młodsze pokolenie 
trochę nasyciło się grami komupterowymi. 
Planszówka pozwala miło spędzić czas 
z  przyjaciółmi czy rodziną oraz posiada 
warstwę historyczną, która podnosi wie-
dzę i buduje tożsamość. 

Z  jednej strony, realizujemy gry plan-
szowe i elektroniczne, z drugiej wprowa-
dzamy na rynek np. komiksy, które wyko-
rzystując inną formę przekazu opowiadają 
historię naszej ojczyzny. Jest dla nas bar-
dzo ważne, że takie formy cieszą się dużym 
zainteresowaniem.
Myślę, że możemy współpracować w tej 
sprawie, ponieważ planujemy stworze-
nie multimedialnej gry historyczno – 
edukacyjnej „Wielkopolanie po wolność. 
Bitwa o Ławicę“.
Przy takiej okazji wychodzą na jaw różne 
niespodzianki, jak na przykład histo-
ria największego w  historii Polski łupu 
wojennego wartego ponad 200 milio-
nów marek niemieckich. Zdobytych kil-
kaset samolotów bojowych oraz balo-
nów obserwacyjnych stało się potem 
podstawą naszego lotnictwa cywilnego 
i wojskowego.
Bitwa o  Ławicę była jedną z  najważ-
niejszych w  historii Powstania i  miała 
ogromne znaczenie wojskowe i moralne. 
Została szybko i  sprawnie przeprowa-
dzona prawie bez ofiar. Niestety, w prze-
kazach historycznych została niemal 
zupełnie pominięta…

To ciekawy pomysł. Instytut przygoto-
wuje grę planszową dedykowaną Powsta-
niu Wielkopolskiemu. Mamy nadzieję, że 
zyska ona uznanie odbiorców i będzie cie-
szyć się popularnością.
Mówi się, że historycy zmieniają – patrz 
piszą historię. Jak Pan się odnosi do tej 
tezy?

Zdarzają się ludzie, którzy piszą 
o przeszłości w taki sposób, że staje się 
ona instrumentem polityki. Rolą history-
ków jest pisanie historii w  sposób bez-
stronny, żeby odzwierciedlała to, co się 
wydarzyło. 

Portal IPN o Powstaniu 
Wielkopolskim. Źródło: IPN
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W październiku 2018 roku w Poznaniu 
odbyła się kolejna edycja targów POL-

-ECO SYSTEM, w  której braliście Pań-
stwo udział. Podczas wydarzenia odbył 
się po raz pierwszy Młodzieżowy Kon-
gres Klimatyczny. Organizatorem był 
WFOŚiGW w Poznaniu.

Wiosną zaproponowaliśmy pozosta-
łym Wojewódzkim Funduszom oraz Naro-
dowemu Funduszowi Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej współpracę przy 
realizacji ogólnopolskiego konkursu dla 
młodzieży. Jego finał pod nazwą „Młodzie-
żowy Kongres Klimatyczny 2018” odbył 24 
października podczas targów POL-ECO 
SYSTEM. Ideą konkursu i  Kongresu było 
zachęcenie młodzieży szkół średnich do 
sformułowania swojego punktu widze-
nia na kwestie zmian klimatu oraz oczeki-
wań względem rządzących w tym zakresie, 
poprzez opracowanie „Młodzieżowego 
Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”.

W kapitule konkursu zasiedli wybitni 
specjaliści z  zakresu ochrony przyrody 
i nauk o Ziemi: profesor Andrzej Mizgajski 

– zajmujący się geografią kompleksową 
i  zarządzaniem środowiskiem, profesor 
Andrzej Kędziora – znany z zaangażowania 
na rzecz adaptacji zmian klimatu, czy pani 
profesor Janina Borysiak – znawca tema-
tyki ochrony bioróżnorodności i zarządza-
nia zasobami przyrody, którzy jako mode-
ratorzy również prowadzili dyskusję.

Głos podczas Kongresu zabrał pan 
Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska. 

Kapituła konkursu wybrała 11 zespo-
łów szkolnych z całego kraju, które doko-
nały prezentacji najlepszych „Przesłań.”

Wśród prac były m. in.: eseje, filmy, 
prezentacje, wiersze na temat środowi-
ska, jego ochrony lub przystosowywa-
nia do zmian klimatu. Młodzież skiero-
wała również postulaty do rządzących. 
Niektóre pomysły miały satyryczny cha-
rakter, ale cóż, młodzież jest odważna 
i bezkompromisowa.
Całość odbyła się na targach?

Tak, Międzynarodowe Targi Poznań-
skie dołączyły do grona współorganizato-
rów tego wydarzenia i oddały nam do dys-
pozycji Salę Ziemi, co nadało rangę całemu 
wydarzeniu. Jednym z przesłań Kongresu 
były słowa encykliki Papieża Franciszka 

„Laudato Si” czyli „Pochwalony bądź”, która 
tłumaczy, jak należy rozumieć kwestię 
ochrony środowiska przyrodniczego i jego 
zasobów. Byliśmy zaszczyceni, iż Papież 
Franciszek skierował list do uczestników 
i organizatorów. List i słowa błogosławień-
stwa odczytałam na początku Młodzieżo-
wego Kongresu Klimatycznego. Była to 
taka wisienka na torcie.

Targi, to również nasza aktywność 
w  „EkoSferze“, którą tworzyły instytu-
cje odpowiadające za zarządzanie śro-
dowiskiem i  jego ochronę w  Polsce 

Ministerstwo Środowiska, czy Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej miały 
wspólne stoisko, gdzie pracownicy udzie-
lali kompleksowych porad z zakresu możli-
wości otrzymania dofinansowania ze środ-
ków WFOŚiGW na realizację różnorodnych 
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowi-
ska, a także na temat rządowego Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze.

Równolegle odbywały się panele eks-
pertów, organizowane przez Ministerstwo 
Środowiska m.in. na temat programu Czy-
ste Powietrze, klimatu i energii.
Na POL-ECO SYSTEM obchodziliście 
Państwo 25-lecie istnienia...

Tak, mieliśmy okolicznościowy panel 
ekspercki i  wystawę, podczas której 
wszystkie Fundusze zaprezentowały swoje 
osiągnięcia. 

Zwiedzający mogli też obejrzeć 
wystawę posterową dotyczącą działal-
ności Funduszy, zakręcić ekologicznym 
kołem fortuny, zapoznać się z  budową 
pszczelego ula i życiem pszczół oraz zoba-
czyć mobilny symulator przeciwpożarowy 
domu jednorodzinnego – autorski projekt 
wielkopolskich strażaków. Symulator został 
sfinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.

Realizujemy naszą 
misję

Z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
panią Jolantą Ratajczak 
rozmawia Merkuriusz
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To profesjonalna makieta domu jedno-
rodzinnego w skali 1:12 z pełnym wypo-
sażeniem, sterowana przez specjalnie 
stworzoną aplikację. W  poszczególnych 
pomieszczeniach symulatora, takich jak 
kuchnia, sypialnia czy łazienka, zaaranżo-
wano potencjalne zagrożenia pożarowe. 
Dzięki zainstalowanej zadymiarce można 
zademonstrować rozprzestrzenianie się 
dymu w budynku podczas pożaru lub na 
przykład sadzy w kominie, a  także zoba-
czyć w  jaki sposób działają czujki dymu 
czy tlenku węgla.

To kapitalna pomoc dydaktyczna 
w  edukacji dzieci, młodzieży i… doro-
słych. Jesteśmy dumni, że wspomogliśmy 
to przedsięwzięcie i dlatego finansujemy 
kolejne modele. Do tej pory z udziałem 
naszych środków powstało ich osiem.
Na pewno cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem...

 Oczywiście,symulator stanowi dosko-
nałe narzędzie edukacyjne z zakresu pro-
filaktyki i prewencji pożarowej. 
Możliwość interakcji z  przed-
miotami w  makiecie budynku 
z  pewnością powoduje zwięk-
szenie atrakcyjności walorów 
dydaktycznych projektu. W 2017 
r. symulator został wyróżniony 
Złotym Medalem Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich. 
To jest unikatowy i innowacyjny 
pomysł w  skali Europy, więc 
warto się tym chwalić.
Ostatnia edycja Targów 
odbyła się pod hasłem „Czy-
ste powietrze w trosce o zdro-
wie, klimat i środowisko”.

Czyste powietrze to nie 
tylko hasło towarzyszące Tar-
gom, ale całej rządowej kam-
panii. W grudniu 2018 r. w Kato-
wicach odbyła się konferencja 
stron Ramowej Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w Sprawie 
Zmian Klimatu – COP24. Zawsze można 
i trzeba minimalizować presję, jaką wywie-
ramy na środowisko. Skutki użytkowania 
danej przestrzeni przez człowieka wyraź-
nie widać na obszarach najbardziej zurba-
nizowanych, gdzie miasta to wyspy ciepła 
i to nie tylko zimą, ale również latem. Zimą 
ogrzewamy pomieszczenia, więc powstaje 
smog, z kolei latem powietrze grzeją klima-
tyzatory naszych biur i domów, a budowa 
wysokich, betonowych budynków unie-
możliwia przewietrzanie miasta. To kwestia 
rozwiązań urbanistycznych, które odpo-
wiadają za wygląd i komfort życia. Okre-
ślają ilość terenów zielonych, czy wykorzy-
stywanie wód opadowych. Wody te, przy 
coraz częstszych gwałtownych zmianach 
pogody, powodują ryzyko podtopienia 

czy zalania, co jest symptomem zmian kli-
matu. W tej chwili mówi się, że wody opa-
dowe, zwane czystymi, powinny zostawać 
w  miejscu wytworzenia. Powinniśmy je 
intensywniej retencjonować, zapobiega-
jąc wysuszeniu powierzchniowych warstw 
Ziemi.
A czyste powietrze?

Ludzie na ogół mają świadomość, że 
od zanieczyszczeń powietrza się choruje, 
jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że 
o czyste powietrze powinien dbać każdy 
z nas indywidualnie. Jeżeli ktoś spali folię, 
czy butelkę PET to szkodzi sobie i  sąsia-
dom. Każdy mieszkaniec powinien zapa-
miętać, że to co spala jest odczuwalne 
w  promieniu równym 10-krotnej wyso-
kości komina ich domu. Jeżeli będziemy 
bagatelizować ten fakt, to nie odniesiemy 
sukcesów w  zapewnieniu sobie zdrow-
szego powietrza.

W  2018 roku powstał rządowy Pro-
gram Priorytetowy Czyste Powietrze, reali-

zowany przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Sta-
ramy się zachęcić kilka milionów Polaków 
do skorzystania z pomocy finansowej na 
przebudowę kotłowni, albo termomoder-
nizację swojego domu. Na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego rządowy pro-
gram wdrażany jest przez nasz Fundusz.
Cieszy się powodzeniem?

Tak, jest ogromne, co przekłada się na 
setki telefonów i  kilkadziesiąt indywidu-
alnych konsultacji dziennie. Czas trwania 
Programu przewidziany jest na dziesięć 
lat, więc nie ma obawy, że ktoś nie zdąży.

Pomoc można wykorzystać w  mini-
malnej formie, poprzez wymianę samego 
kotła, albo w maksymalnej, czyli przepro-
wadzając termomodernizację polegającą 
na zmniejszeniu przenikania ciepła przez 

przegrody zewnętrzne budynku, na prze-
budowie kotła, dachu, ścian zewnętrznych, 
okien i drzwi. Istnieje również możliwość 
otrzymania pożyczki na montaż instalacji 
fotowoltaicznych, solarnych, czy pomp cie-
pła. Osoby, które osiągają za duże dochody, 
aby móc w pełni skorzystać z naszego pro-
gramu mogą otrzymać ulgę termomoder-
nizacyjną, co jest nowością w 2019 roku. 
Pierwszy raz w  historii realizowany jest 
kompleksowy program ochrony powietrza 
o takim zasięgu, prowadzony we wszyst-
kich województwach, na tych samych zasa-
dach i w tym samym czasie.
Prowadzicie Państwo także działania 
na rzecz ochrony i odbudowy populacji 
pszczół na terenie naszego wojewódz-
twa.

Działając na rzecz poprawy powietrza 
nie zapominamy o przyrodzie ożywionej. 
Naszym sztandarowym programem, reali-
zowanym z powodzeniem od kilku lat, jest 
ochrona populacji pszczół i dzikich owa-

dów zapylających.
Uczeni już wiele lat temu 

ukuli stwierdzenie: „Kiedy ostat-
nia pszczoła zniknie z powierzchni 
Ziemi, człowiekowi pozostaną 
już tylko cztery lata życia”. Rola 
pszczół w ekosystemie jest nie do 
przecenienia. Dzięki nim mamy 
pyszny miód, ale najważniejsze 
jest zapylanie ogromnej liczby 
roślin, które zapewnią ludziom 
żywność. Aż 3/4 tego co jemy 
zależne jest od pracy pszczół. 
Gdyby zniknęły, około 1/3 roślin 
uprawnych musiałaby być zapy-
lana w inny sposób, a nasza dieta 
stałaby się bardzo monotonna 
i dużo droższa.

Musimy zdawać sobie sprawę 
ze spadku liczebności ich popula-
cji, ale wiele osób boi się pszczół 
i w sytuacji zagrożenia po prostu 
je zabija. Świadomość, jak ważną 

rolę pełnią, należy budować od najmłod-
szych lat. Dlatego tak istotna jest edukacja 
ekologiczna.
Pani Prezes proszę o  zdanie podsumo-
wania minionego roku.

To był bardzo intensywny, a zarazem 
udany rok. Obfitował w nowe wyzwania, 
w szczególności związane z wdrażaniem 
Programu Priorytetowego Czyste Powie-
trze. Skutecznie realizujemy naszą misję, 
którą jest wspieranie działań i  inwestycji 
służących ochronie środowiska na terenie 
województwa wielkopolskiego. Możemy 
się nawet pochwalić, że relacja między 
wydatkami, a  wpływami była najlepsza 
w całej 25-letniej historii. A rok 2019 zapo-
wiada się równie pracowicie.

Jolanta Ratajczak, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu
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Gratulujemy wyboru na Wójta, to już 
czwarta kadencja?

Dziękuję, rozpoczynam czwartą 
kadencję.
Doceniam Pański wkład w  to, co się 
dzieje w Tarnowie Podgórnym. Wszyst-
kie pomysły, inicjatywy, otwartość 
i  zaufanie, jakim jest Pan obdarzany. 
Cieszymy się, że gmina dalej będzie 
miała dobrego zarządzającego, wszak 
Tarnowo Podgórne zajęło II miejsce na 
1 500 gmin wiejskich w  rankingu Suk-
ces Kadencji 2014-2018. Było to duże 
wyróżnienie.

W  moim odczuciu to przede wszyst-
kim bardzo dobra ocena dotychczasowego 
sposobu zarządzania Gminą. Ranking jest 
niezależny, gdyż powstał w oparciu o dane 
z  Ministerstwa Finansów oraz np. liczby 
charakteryzujące stan infrastruktury. Zaję-
liśmy drugie miejsce w Polsce – to ocena 
stanu rzeczywistego.
A jak Pan podsumowałby ubiegły rok?

Na pewno był dla nas bardzo udany. 
Przede wszystkim maksymalnie wyko-
rzystaliśmy możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych na nasze przedsięwzię-
cia. Mam na myśli głównie środki unijne, 
o które jest teraz przecież coraz trudniej. 

Był to też rok finalizowania bardzo 
poważnego przedsięwzięcia dla naszego 
budżetu gminy, ale i  symbolicznego 
dla mieszkańców – rewitalizacji Pałacu 
w  Jankowicach. Cieszę się, że otwar-
cie pałacu przypadło w roku obchodów 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Pałac jest bowiem historycznym świa-
dectwem wysokiego poziomu, jaki repre-
zentowała wówczas ta część Wielkopolski. 
W Jankowicach spotykała się elita, dyplo-
maci, politycy. Bez wątpienia w tym gro-
nie podejmowano rozmowy na temat 
przywrócenia Polsce niepodległości. Tym 
bardziej, że ówczesny właściciel pałacu – 
hrabia Wawrzyniec Engeström, mimo że 
był Szwedem, mienił się polskim patriotą 
i uczestniczył również w przygotowywaniu 
projektu Konstytucji 3 Maja!
Ważne rzeczy tam się działy!

...i ważne osobistości odwiedzały pałac. 
Między innymi, jeszcze jako oficer, był tam 
Charles de Gaulle, późniejszy generał i pre-
zydent Francji. Zatem istotne było przy-
wrócenie pałacu do życia i przekazanie go 
mieszkańcom. 
Wyprzedził mnie Pan, bo chciałam Panu 
przekazać gratulacje naszych czytel-
ników dla działań gminy za tak piękną 
rewitalizacją pałacu. W  poprzedniej 
rozmowie obszernie opowiedzieliśmy 
o  tym obiekcie i  o  tym, że na to przed-
sięwzięcie pozyskali Państwo fundusze 
unijne.

Wtedy bardzo liczyliśmy na dofinanso-
wanie ze środków unijnych. Wydawałoby 
się, że na taką inicjatywę, jaką jest przywró-
cenie do świetności obiektu historycznego 
i przeznaczenie go na cele publiczne, bez 
problemu uzyskamy pieniądze z Unii. Jak 

się później okazało nie było to łatwe – nasz 
projekt odrzucono. Jednak nie daliśmy za 
wygraną. Odwołaliśmy się do sądu, który 
przyznał nam rację. Finał jest taki, że pod 
koniec roku dostaliśmy promesę na dofi-
nansowanie, ponad 6 mln złotych. To rów-
nież należy do sukcesów minionego roku.
W grudniu na Walnym Zebraniu Człon-
ków Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań został Pan wybrany Wicepreze-
sem Zarządu. Powiedział Pan, że stano-
wisko w  Zarządzie gwarantuje możli-
wość uwzględniania interesów gminy 
Tarnowo Podgórne przy realizowaniu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych.

Rzeczywiście Gmina Tarnowo Pod-
górne ma teraz swojego przedstawiciela 
w zarządzie organizacji, która daje dużą 
szansę na rozwój aglomeracyjny. Moją 
rolą jest nie tylko zabieganie o  sprawy 
dotyczące mojej gminy. Zostałem wybrany 
przez 21 wójtów, burmistrzów całej aglo-
meracji, która otacza Poznań, co jest 

Z wójtem 
gminy Tarnowo 
Podgórne 
rozmawia 
Merkuriusz

O stanie rzeczywistym, 
priorytetach, promesie 
i wiceprezydenturze

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Największym sukcesem ubiegłego roku jest otwarcie po rewitalizacji Pałacu Jankowice
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równoznaczne z reprezentowaniem całej 
metropolii. 
Myśli Pan o  zintegrowanym transpor-
cie?

O  tym też. W  ostatnim czasie wiele 
zadań w tym zakresie można realizować 
poprzez Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne, ponieważ są one pilotowane i pro-
wadzone przez Stowarzyszenie Metropo-
lia Poznań. To umożliwiało pozyskiwanie 
środków, głównie unijnych, dla poszcze-
gólnych gmin. Mam na myśli między 
innymi kolej metropolitarną. Akurat ten 
temat dotyczy mojej gminy w mniejszym 
stopniu, bo na swoim terenie nie mamy 
linii kolejowych. W  Tarnowie Podgór-
nym, w ramach tego programu uzyskali-

śmy finansowanie na zakup autobusów, 
co pozwoli m.in. na stworzenie łączności 
z  siecią kolejową. Zatem w  ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
każda gmina coś zyskuje. 

Jednocześnie dzisiaj głównym hasłem 
lokalnych samorządów jest walka ze smo-
giem. Zależy nam zatem na połączeniu 
sił poszczególnych samorządów. Wspól-
nie mamy większe szanse podjąć sku-
teczne działania również w tym obszarze. 
Chcemy poprawić stan środowiska natu-
ralnego, ponieważ mamy świadomość, że 
jego stan nie jest dobry. Oczywiście taka 
sytuacja nie pojawiła się nagle, ona po pro-
stu wcześniej nie była identyfikowana jako 
szkodliwa. Obecnie, kiedy mamy tę wie-
dzę i świadomość, powinniśmy bardziej 
się angażować.
Jak się okazuje to się bardzo liczy. Kra-
ków dużo traci na tym, że środowisko 
jest zaniedbane, przez problemy ze 
smogiem, tam się podobno żyć nie da. 
Państwo też macie kłopot, bo jednak 
główna droga jest przy gminie.

Obecnie kładziemy nacisk przede 
wszystkim na ograniczenie liczby pieców 
węglowych – to jeden z obszarów zawar-
tych w projekcie Pakietu Antysmogowego, 
jaki przygotowałem i przekazałem Radzie 
Gminy. Mamy też różne programy, których 
celem jest doprowadzenie do eliminacji 
zanieczyszczeń, również tych pochodzą-
cych z samochodów i wszelkiego rodzaju 
pojazdów, które spalają ropę czy ben-
zynę – mam tu na myśli nasze działania na 
rzecz promocji nowoczesnego transportu 
zbiorowego.
Na ostatniej sesji Rady Gminy uchwa-
lono budżet na rok 2019. Zgodnie 
z  założeniami dochody zaplanowano 
na ponad 243 mln złotych, a wydatki na 

blisko 253 mln złotych. Jakie inwestycje 
są planowane?

Największy udział w  budżecie mają 
inwestycje oświatowe. Najważniejsze 
z  nich to przebudowa Szkoły Podstawo-
wej w Przeźmierowie oraz budowa Zespołu 
Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Są 
to zadania wieloletnie, a  ich wartość to 

ok. 60 mln złotych! Oprócz tego, tego-
rocznym budżetem zamykamy budowę 
obiektu, który będzie przeznaczony na 
Warsztaty Terapii Zajęciowych dla osób 
niepełnosprawnych. Jest też szereg zadań 
infrastrukturalnych, związanych z budową 
dróg, ścieżek rowerowych itp. Są też nowe 
zadania ze sfery społecznej. W ramach pro-
gramu wsparcia dla seniorów chcemy roz-
począć w  tym roku dofinansowanie do 
rehabilitacji osób starszych. Drugie, bardzo 
ważne i innowacyjne, to finansowe wspar-
cie programu in vitro i leczenia niepłodno-
ści tą metodą.
W  głosowaniu na projekty złożone 
w  ramach Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych I  edycja 2019 najwięcej głosów 
uzyskał projekt „Biesiada u sąsiada III”…

Co roku inicjator tego pomysłu rozsze-
rza formułę wydarzenia – nazwa jest już 
rozpoznawalna, organizator wiarygodny 
i  ta propozycja wygrywa w  głosowaniu 
mieszkańców. Tegoroczny projekt jest 
związany z siedemdziesięcioleciem Koła 
Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym.
Też szacowna organizacja…

Rzeczywiście. Bardzo się cieszę, że reali-
zacja projektów w ramach Budżetu Inicja-
tyw Społecznych łączy grupy mieszkańców, 
nawet z różnych miejscowości Gminy (jak 
w przypadku „Biesiady u sąsiada”). To poka-
zuje, że jako społeczność jesteśmy otwarci 
na wspólne działania, również te o integra-
cyjnym, społecznym charakterze. 

Jedną z największych inwestycji 
oświatowych jest budowa Zespołu 
Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. 
Uruchomienie placówki zaplanowano  
na 1 września 2020 r.

W Pałacu Jankowice działa Tarnowskie Centrum Senioralne, które przygotowuje ciekawe 
zajęcia dla osób wcześniej urodzonych – jedną z ubiegłorocznych propozycji był I Bal Seniora, 
organizowany wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i gminnymi kołami seniora.
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Miejsce spotkania Lwówek, ulica 
Pniewska 

Idea dzisiejszego spotkania jest szcze-
gólna, przywiódł nas tutaj pana pomysł 
mianowicie produkcja whisky. Jed-
nak zanim pan o  tym opowie, przy-
bliżmy czytelnikom, ten produkcyjny 
ogrom, który tutaj widzieliśmy i  wspa-
niałą technikę w  zakładzie jednego 
z  największych w  Polsce producentów, 
importerów i eksporterów alkoholi...
Od kiedy ta część funkcjonuje?

... to tylko oddział... Początkowo zakład 
wyglądał inaczej. Była to przetwórnia 
owoców i  warzyw. Zmodernizowaliśmy 
go z myślą wykorzystania na bazę surow-
cową głównie jabłek, wiśni i  wszystkich 
innych owoców z  tego rejonu, który sły-
nie z bardzo korzystnych uwarunkowań 
glebowych dla produkcji owoców. W tym 
zagłębiu produkuje się od 1000 do 1800 
ton wiśni w sezonie, takie są zbiory. Część 
potencjału wykorzystujemy do przerobu 
na wina owocowe.

Ponieważ same wina nie utrzymałyby 
zakładu, więc zajęliśmy się przerobem spi-
rytusu na wódki. Ta produkcja ukierunko-
wana jest na głównie na rynki eksportowe 
do Chile, Ameryki Łacińskiej. Mamy odbior-
ców w Brazyli, Ekwadorze, Urugwaju, Peru.

Sukces wódek zachęcił nas do pój-
ścia o krok dalej i zajęcia się przerobem 
brandy. Kupiłem markę Budafok od przy-
jaciela z Budapesztu, znaną od lat na pol-
skim rynku.

...to stara dobra marka...

Później zrodził się pomysł, żeby wyko-
rzystać część tego potencjał do wytwarza-
nia whisky. Przed wejściem Polski na rynek 
unijny obowiązywały inne przepisy. Można 
było robić whisky metodą maderyzacji.
Co to znaczy?

To przyspieszone 
pozyskanie walorów 
smakowych starego 
drewna dębowego, które 
przechodziły do alkoholu 
w podwyższonej tempe-
raturze przez okres 2 – 
4 miesięcy.

...aż nie przesiąknie 
dębowym zapachem....

Drewno było spe-
cjalnie przygotowane, 
oczyszczone ze zbęd-
nych barwników, nie-
pożądanych posma-
k ó w  i   a r o m a t ó w . 
T a m t ą  p r o d u k c j ę 
w  100% eksportowali-
śmy do krajów zachod-
nich.  Nauk a trochę 
trwała, ale potem mieliśmy otwarty rynek 
zbytu. Po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej i  ujednoliceniu przepisów dotyczą-
cych whisky, zaprzestaliśmy produkcji. 
Obecnie kupujemy gotową na sprzedaż 
lub szkocką do rozlewu w Polsce (marki 
Glen Gate, Joe Poker).
Tylko butelkujecie?

Nie tylko. Zamierzamy wykorzystać 
doświadczenie w  starzeniu alkoholu 
i  różnorodność efektów tego procesu. 

Napełniamy fran-
cuskie bądź ame-
rykańskie dębowe 
beczki surowym 
zbożow ym lub 
j ę c z m i e n n y m 
destylatem whi-
sky, na okres mini-
mum trzech lat. 
Będzie  to pol-
ska whisky.

...i  będzie się tak 
nazywać?

Jak będzie się 
nazywać jeszcze 
nie wiemy. Mamy 

swoje pomysły, lecz za wcześnie o  tym 
mówić. Surowiec kupujemy od renomo-
wanego producenta z północnej Szkocji.
Czy możemy wobec tego odtrąbić pro-
dukcję polskiej whisky?

Jeszcze nie. Musimy czekać trzy lata plus 
jeden dzień od daty napełnienia beczek. 
Wiąże się z tym dużo pracy, kontroli jako-
ści, szczelności beczek, bieżącej oceny 
postępu w dojrzewaniu alkoholu itp.

O światowych 
markach  
i polskiej 
whisky

Z prezesem firmy Bartex panem Bogdanem 
Bartolem rozmawia Mariola Zdancewicz
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Aa, pan mówi o  gotowym trunku, ale 
start jak najbardziej! Potem będą dru-
gie fanfary... (śmiech)

Pierwsze partie będą gotowe za nie-
całe dwa lata.
Czy to będzie najważniejszy pro-
dukt Bartexu?

To się okaże. Nie mogę przesądzić. 
Rynek się szybko zmienia, pokazują się 
nowe propozycje, inne giną. Zobaczymy.
Co takiego jest w  whisky, że mówi się 
o niej – ekskluzywna?

Pracochłonne jest jej przygotowa-
nie. To nie jest taki prosty napi-
tek. Powiedzmy, że weźmie się 
spirytus, rozcieńczy wodą, oczy-
ści i będzie wódka, co w dużych 
zakładach w zasadzie odbywa się 
automatycznie. Whisky wymaga 
czasu, dużo drewna, składowania, 
kontroli, pielęgnowania… samo 
się to nie zrobi.
Mówił pan, że do produk-
cji beczek musi być dobre 
drewno dębowe?

Powinno mieć ponad sto lat, 
młodsze roczniki mogą nieko-
rzystnie wpływać na smak trunku 
w przyszłości. 
I pan takie ma?

Nie może być inaczej... już 
wspomniałem, że przywozimy 
beczki z francuskiego i amerykań-
skiego dębu.
Są drogie?

Nie są tanie... Beczka kosztuje 
około 220 – 240 euro. Jedna.
Ile ich pan ma?

Strach g łośno mówić. . . 
(śmiech)

...to może w  przybliżeniu? Bo jak poka-
żemy na zdjęciach, to widać, że stoją 
i stoją...

Ponad tysiąc… Jest tam jeszcze miej-
sce wolne i chcemy je wykorzystać na skła-
dowanie whisky malt z jęczmienia. Będzie 
tego około 500 beczek, pełnych.
Dlaczego whisky produkowana jest 
przede wszystkim w  krajach angloję-
zycznych, w Anglii, Szkocji i Irlandii? 

Tam był początek, jak to się mówi, 
coś ci ludzie w przeszłości też musieli pić. 
(śmiech)

Rozumiem, że to był pospolity trunek?
Oni, tak jak i  my, nie mieli wino-

gron, które występują w  południowej 
Walii, a na północy jest tylko zboże. Pró-
bowali z niego zrobić dobry alkohol, to 
cała tajemnica… Nie było stali nierdzew-
nej, nie było opakowań, pojemników, jak 
obecnie. Było tylko drewno do wykorzy-
stania, a z niego beczki jako jedyna możli-
wość magazynowania płynów.
Gdzie pan będzie sprzedawał pol-
ską whisky?

Tego nie wiem jeszcze. Za wcześnie 
o tym mówić... Myślę, że wykorzystamy 
potencjał, jaki ma whisky z jednej beczki, 
tak zwana singiel malty. W tym kierunku 
pójdziemy, na to nam pozwala własne 
beczkowanie.

…będzie więc dla osób 
wymagających. Gdzie jest 
najlepszy rynek w  Europie 
na taki produkt?

Anglia, Szkocja. Niemiecki 
rynek też... Tam, gdzie są wyż-
sze dochody, bo to nie jest 
pospolity alkohol... W  Pol-
sce też przyrost sprzedaży 
jest dwucyfrowy.

Służy nie tylko jako samo-
dzielny trunek, lecz dodaje się 
ją często do różnych dań.
Ja chętnie dodaję do kawy.

Dla mnie największą pro-
fanacją jest picie whisky z colą, 
która zabija i smak, i zapach.
Co ogólnie możemy powie-
dzieć o jej charakterze?

…ma charakter, jeżeli 
zawiera więcej tzw. maltu, 
który uzyskuje się przez fer-
mentację jęczmienia w dośc 
skompl ik woany sposób. 
Mianowicie ziarna jęczmie-
nia zostają podkiełkowane, 
następnie suszone ciepłym 

powietrzem wraz z  dymem ze spalania 
drewa. Podsuszone ziarna zgniata się na 
walcach i  poddaje fermentacji na alko-
hol. Na skutek tego, produkt uzyskuje taki 

„miękki” smak. 
Ach tak... To ciekawostka.
Kiedy pan zacznie próbować whi-
sky, bo chciałabym być też przy tym? 
(śmiech…)

Zapraszam... To będzie za niecałe dwa 
lata we wrześniu. 
Ooo! Bardzo dziękuję. Zapamiętam. 
Będę szykować się na tę okazję... Jakie 
ilości pan przewiduje?

Na początek tego nie będzie za dużo, 
około dwudziestu tysięcy litrów...
Dwadzieścia tysięcy... starczy, na 
pewno! (śmiech).

Postrzegana obecnie jako trunek gentlemanów i sym-
bol zachodniego dobrobytu, przez wiele lat była napit-
kiem ludzi pośledniego stanu, niewiele mając wspólnego 
z wytwornością. Napój średniowiecznych mnichów, szkoc-
kich górali i amerykańskich osadników z czasem trafił jed-
nak na salony.

Pod nazwą whisky kryje się wysokoprocentowy napój 
alkoholowy, uzyskiwany przez destylację sfermentowa-
nego słodu jęczmiennego, żytniego lub kukurydzianego. 
Nazwa tego trunku pochodzi od uproszczonego i znie-
kształconego gaelickiego odpowiednika łacińskiego ter-
minu aqua vitae (woda życia). W języku irlandzkim brzmi 
on „uisce beatha”, w szkockich dialektach gaelickiego zaś 

„uisge beatha”. Według A New English Dictionary On Histo-
rical Principles pośrednie, zangielszczone formy nazwy 
trunku będące w użytku od XV do XVII w. brzmiały: uske-
beaghe, usquebaugh, usquebath i usquebae. Współczesna 
forma whisky pojawiła się dopiero w pierwszej połowie 
XVIII w.

W  powszechnym mniemaniu jest to trunek iście 
szkocki. W rzeczywistości do Szkocji przywędrował z Irlan-
dii, gdzie już w VII wieku mnisi pędzili tzw. aqua vitae. Był 
to napój uzyskiwany w efekcie destylacji produktów fer-
mentacji owoców i używany wyłącznie do celów leczni-
czych, jako środek przedłużający życie i łagodzący różne 
dolegliwości. Według wielu podań samą sztukę destylacji 
przywiózł do Irlandii św. Patryk.
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W  barokowym pałacu biskupim, 
a  obecnie Muzeum Powiatowym 
w Nysie odbył się wernisaż dwóch uni-
kalnych dzieł malarstwa europejskiego, 
pochodzących z  kolekcji prywatnej. 
Stanowi ona zderzenie dwóch odręb-
nych tradycji malarskich: hiszpańskiej 
i flamandzkiej.

Przedstawicielem pierwszej jest 
jeden z najsłynniejszych artystów euro-
pejskich, sewilski malarz doby baroku 

– Bartolomé Esteban Pérez Murillo 
(1617-1682).

 Obraz „Chłopcy z melonem i wino-
gronami” (ok. 1650 r.) jest znakomitym 
przykładem dzieł poruszających tema-
tykę rodzajową. Murillo znany jest 
przede wszystkim z przedstawień reli-
gijnych, w szczególności pełnych słody-
czy i wdzięku wizerunków „Immaculaty” 
(Niepokalanej). Dzieło prezentowane 
na wystawie stanowi ilustrację drama-
tycznego zjawiska, jakim było poja-
wienie się na uliach Sevilli przymiera-
jących głodem dzieci, osieroconych na 
skutek epidemii dżumy, która nawie-
dziła miasto w  1649 roku. Ukazuje 
dwóch ubogo ubranych chłopców, któ-
rzy z braku środków na zakup drogiej 
wówczas wody, zaspokajają pragnienie 
soczystymi owocami, jakie udało im się 
zdobyć. 

Murillo zmarł w 1682 r. w wyniku 
obrażeń po upadku z  rusztowania 
w  kościele kapucynów w  Kadyksie, 
gdzie tworzył kolejne dzieło.

Tradycje malarstwa flamandzkiego 
reprezentuje drugi obraz „Porwanie 
Prozerpiny” (ok. 1600 r.) autorstwa 
Jana Brueghla starszego (1568 – 1625), 
zwanego Aksamitnym, przy udziale 
Hendrika van Balena (1575 – 1632). 
Malarz był członkiem słynnej malar-
skiej rodziny – synem Piotra Bruegla 
starszego oraz bratem Piotra Brueghla 
młodzego. Treść obrazu nawiązuje do 
wątku mitologicznego, zilustrowanego 
we wnętrzu otchłani, a zainspirowana 
architekturą Koloseum. Obraz stanowi 
znakomity przykład erudycyjnego, 
rebusowego malarstwa gabinetowego, 
pełnego wieloznacznej symboliki oraz 
skomplikowanej ikonografii odwołu-
jącej się do koncepcji alchemicznych 
i neoplatońskich idei.

Organizator wydarzenia – Daniel 
Jan Potocki, działacz społeczny oraz 
prezes Związku Szlachty Rzeczypo-
spolitej mówi: „Poprzez takie wydarze-
nia, może to zabrzmi nieskromnie – ale 
myślę że na miarę Wiednia czy Paryża 

– staram się promować województwo 
opolskie. Na wysoką kulturę przeważ-
nie mają monopol duże ośrodki jak: 
Wrocław, Kraków czy Warszawa. Ta 
szczególna wystawa to mój wkład 
w kulturę regionu“

Wystawę zorganizowano w  450 
rocznicę śmierci Bruegla starszego. 
Będzie dostępna co najmniej do 
końca marca. Inicjator zachęca do jej 
odwiedzenia. 
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Porwanie Prozerpiny (ok. 1600 r.) 
Jana Brueghla starszego

Chłopcy z melonem 
i winogronami (ok. 1650 r.) 

Bartolomé Esteban  
Pérez Murillo
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Edward 
Hałajko – 
dyrektor 
Muzeum 
Powiatowego 
w Nysie 

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki – 
emerytowany pracownik Instytutu 
Historii Sztuki UW, obecnie 
wykładowca w Instytucie Historii 
Sztuki i Kultury UP JP II w Krakowie. 
Kierował Centre de la civilisation przy 
paryskiej Sorbonie (1994-1998). Był 
przewodniczącym Komitetu Nauk 
o Sztuce PAN. 

od lewej: Daniel Jan Potocki 
– pomysłodawca wystawy 
w Nysie, działacz społeczny, 
prezes Związku Szlachty 
Rzeczypospolitej, Bogdan v. 
Steinhoff – mecenas kultury, 
Andrzej Kruczkiewicz – 
starosta powiatu nyskiego 
z małżonką. Drugi rząd 

– Jan Pawlicki – skarbnik 
Związku Szlachty 
Rzeczypospolitej.
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Cyryl Ratajski urodził się 3 marca 
1875 r. w Zalesiu Wielkim k. Gostynia, 
w  rodzinie włościańsko – szlachec-
kiej. W  1880 r. Ratajscy przeprowa-
dzili się do Poznania. Cyryl uczęszczał 
do Gimnazjum im. Marii Magdaleny, 
gdzie należał do tajnego Towarzy-
stwa Tomasza Zana oraz był stypen-
dystą Towarzystwa Naukowej Pomocy 
im. Karola Marcinkowskiego. W 1896 r. 
zdał egzamin dojrzałości, a następnie 
ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu 
Berlińskiego. 2 marca 1900 r. złożył 
egzamin referendarski i został miano-
wany referendarzem sądowym w Tor-
gau. W latach 1900–1901 odbył służbę 
wojskową w 5. Pułku Artylerii Fortecz-
nej w Poznaniu, a w latach 1901–1905 
bezpłatną praktykę sądową. W 1905 
r. po egzaminie asesorskim w  Berli-
nie uzyskał uprawnienia sędziowskie, 
notarialne i adwokackie.

W drodze do Niepodległej

W 1906 r. Cyryl Ratajski przeniósł się na 
Śląsk do Raciborza, gdzie otworzył kance-
larię adwokacką oraz prowadził działalność 
polityczną i społeczną. Brał udział w kam-
paniach wyborczych i wiecach, został pre-
zesem Komitetu Towarzystwa Czytelni 
Ludowych w  powiecie raciborskim oraz 
pracował na rzecz stworzenia polskiego 
ruchu turystycznego, zakładając Polskie 
Towarzystwo Turystyczne „Beskid”. W tym 
okresie związał się również z  Narodową 
Demokracją zaboru pruskiego – został 
członkiem Rady Głównej Polskiego Towa-
rzystwa Demokratycznego. W 1908 r. oże-
nił się ze Stanisławą May, córką właściciela 
fabryki nawozów sztucznych w Starołęce. 
Tego samego roku urodził się ich pierwszy 
syn – Ziemowit. Po trzech latach Ratajscy 
opuścili Racibórz i  przenieśli się do Poz-
nania, gdzie Cyryl jako współwłaściel zajął 
się zarządzaniem fabryką teścia. W 1913 r. 
wraz z Bernardem Chrzanowskim założył 
Towarzystwo Krajoznawcze w  Poznaniu. 
W 1918 r. był członkiem polskiej delegacji 
na konferencję pokojową w Paryżu, gdzie 
dowiedział się o wybuchu powstania wiel-
kopolskiego. 15 lutego 1919 r. został sze-
fem Wydziału Handlu, Przemysłu i Komu-
nikacji przy Komisariacie Naczelnej Rady 
Ludowej, uznanej przez Polski Sejm Dziel-
nicowy za legalną władzę państwową. Od 
19 lipca 1919 r. był zastępcą komisarza oraz 
szefem I Wydziału Komisariatu Naczelnej 
Rady Ludowej. 

Dwanaście lat dla Poznania

22 marca 1922 r. na posiedzeniu Rady 
Miejskiej jednomyślnie wybrano Cyryla 
Ratajskiego na prezydenta Poznania na 
okres 12 lat. Cyryl Ratajski zapoczątko-
wał rozbudowę miasta. Za jego rządów 
Poznań przekształcił się z pruskiego mia-
sta garnizonowego w znaczący ośrodek 
gospodarczy, słynący z porządku, czystości 

i schludności. Przy dogodnej koniunkturze 
gospodarczej zbudowano szereg ważnych 
obiektów komunalnych: elektrownię, spa-
larnię śmieci, most Chrobrego, oddano do 
użytku m.in. Miejskie Łazienki Rzeczne, roz-
poczęto budowę wodociągów miejskich 
na Dębcu, nowych linii tramwajowych 
oraz pierwszej w  Polsce linii trolejbuso-
wej. W 1925 r. przyłączono do Poznania 
gminy podmiejskie: Główną, Komandorię, 
Rataje, Starołękę Małą, Dębiec i Winiary. 17 
listopada 1924 r. prezydent Rzeczypospo-
litej Stanisław Wojciechowski mianował 
Ratajskiego ministrem spraw wewnętrz-
nych w  rządzie Władysława Grabskiego. 
Ratajski urzędowanie rozpoczął 25 listo-
pada, nie rezygnując z urzędu prezydenta 
Poznania, lecz wykorzystując bezpłatny 
urlop. Za jego półrocznej (do 14 czerwca 
1925 r.) kadencji ministerstwo wniosło 
12 projektów ustaw, a kolejnych 12 było 
w przygotowaniu. 

Prezydent Ratajski był jednym z  ini-
cjatorów oraz głównych organizatorów 
Powszechnej Wystawy Krajowej, trwają-
cej od 16 maja do 30 września 1929 r., pre-
zentującej osiągnięcia gospodarcze i kul-
turalne dziesięciolecia niepodległości. 
Włodarz Poznania przygotował w  ciągu 
900 dni miasto do organizacji tego wyda-
rzenia. Otwarcie tak wielkiej wystawy 
w planowanym terminie było wynikiem 
imponującym. W  latach kryzysu gospo-
darczego działania Ratajskiego spotkały 
się z częściową krytyką, głównie za sprawą 
poważnego zadłużenia Poznania.

Powtórny wybór Ratajskiego przez 
Radę Miejską na prezydenta miasta, 
dokonany 26 czerwca 1934 r., nie został 
zaakceptowany przez władze sanacyjne. 
W  uznaniu zasług Ratajskiego rada jed-
nogłośnie nadała mu godność obywa-
tela honorowego stołecznego miasta Poz-
nania. Ratajski, pozbawiony prezydentury, 
początkowo odsunął się od życia publicz-
nego. W 1936 r. związał się z Frontem Mor-
ges, do którego należeli m.in. Władysław 

„Przywiodła mnie na 
to miejsce miłość 
miasta, w którym się 
wychowałem”. (…) 
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Sikorski, Wincenty Witos i Ignacy Jan Pade-
rewski. W 1937 r. Ratajski został członkiem 
Stronnictwa Pracy, a rok później prezesem 
jego władz wojewódzkich. 30 marca 1939 r. 
uczestniczył w delegacji polityków i uczo-
nych do prezydenta Mościckiego, domaga-
jacej się m.in. zaprzestania prześladowań 
opozycji.

Na opuszczonym posterunku

5 września 1939 r., po opuszczeniu 
miasta przez władze cywilne i wojskowe, 
na wniosek Rady Miejskiej Cyryl Ratajski 
ponownie objął funkcję prezydenta miasta. 
Od 7 września pełnił również obowiązki 
wojewody poznańskiego. W tym okresie 
zapewnił w Poznaniu ład i porządek, uru-
chomił urzędy, punkty pomocy lekarskiej 
oraz bezpłatne kuchnie dla mieszkań-
cow. Po wkroczeniu do Poznania Niem-
ców, 12 września 1939 r. przekazał władzę 
dowódcy armii niemieckiej gen. Alfredowi 
von Vollard-Bockelbergowi. 11 kwietnia 
1940 r. Ratajski został aresztowany przez 
Gestapo i przewieziony do Fortu VII, skąd 
po 6 dniach uzyskał zwolnienie. 7 maja 
1940 r. wysiedlono go z  Puszczykówka 
i przewieziono do obozu przesiedleńczego 
na Głównej w Poznaniu, a stamtąd z ostat-
nim transportem 17 maja trafił do General-
nego Gubernatorstwa. Wysiedlony w Kie-
leckie, na początku 1940 r. przeniósł się do 
Warszawy. 

3 grudnia 1940 r. gen. Wła-
dysław Sikorski mianował Cyryla 
Ratajskiego (ps. „Wartski”, „Wrzos”) 
Głównym Delegatem Rządu Rzeczy-
pospolitej na tzw. Generalne Guber-
natorstwo z siedzibą w Warszawie. 
Ratajski odegrał ważną rolę w two-
rzeniu struktur Polskiego Państwa 
Podziemnego: rozpoczął odtwarza-
nie struktur administracji cywilnej, 
powoływał okręgowych delegatów 
rządu, przystąpił do uporządkowa-
nia życia politycznego w podziemiu. 
Wiosną 1942 r. ze względu na pogar-
szający się stan zdrowia zwrócił się 

z  prośbą do gen. 
Sikorskiego o zwol-
nienie z  funkcji 

delegata. Dymisja została przyjęta 5 sierp-
nia 1942 r. Cyryl Ratajski zmarł 19 paździer-
nika 1942 r. Pochowano go na Powązkach 
pod nazwiskiem Celestyna Radwańskiego. 
3 października 1969 r. jego prochy prze-
wieziono do Poznania i złożono na Cmen-
tarzu Zasłużonych Wielkopolan. 23 kwiet-
nia 2002 r. na placu Andersa w Poznaniu 
odsłonięto pomnik Cyryla Ratajskiego 
autorstwa Jana Kucza. 

Cyryl Ratajski został odznaczony: 
pośmiertnie przez prezydenta Lecha 
Wałęsę Orderem Orła Białego, orderem 
Virtutti Militari przez gen. Władysława 
Sikorskiego. 

Ponadto Orderem Odrodzenia Polski 
I i II klasy, Medalem Dziesięciolecia Odzy-
skania Niepodległości, Legią Honorową III 
klasy, czeskim Orderem Białego Lwa oraz 
Gwiazdą Jugosłowiańską.

Kolejna, w  roku jubileuszu 40-lecia 
Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewi-
cza, wystawa czasowa prezentuje sylwetkę 
prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego 
z  perspektywy jego olbrzymich zasług 
dla miasta, ponieważ cokolwiek działo się 
w mieście – tam zawsze był Ratajski, albo 
działała jego inicjatywa. 

Wystawa prezentowana jest w kamie-
nicy, która od lat dwudziestych minio-
nego wieku należała do Cyryla Ratajskiego 
i  która jest też świadectwem ofiarności 
włodarza Poznania na rzecz miasta, które 

chciał przekształ-
cić z  byłego mia-
sta garnizonowego 
w  miasto europej-
sk iego formatu, 
w drugą stolicę. 

Ekspozycja ma 
charakter  pr ze -
krojowy i  kładzie 
nacisk na wybrane 
f r a g m e n t y  b i o -
grafii prezydenta, 
takie jak: rozwój 
Poznania w  latach 
jego prez yden-
tury (1922-1934), 
kiedy to Poznań 
stał się miastem 
o  najbardziej roz-
winiętej infrastruk-
tur ze komunal-
nej w  Polsce, rolę 
Ratajskiego jako jednego z współtwórców 
Targów Poznańskich i inicjatora odbywają-
cych się w Poznaniu wystaw, organizację 
Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. 
prezentującej osiągnięcia 10-lecia niepod-
ległości, a także działalność Cyryla Rataj-
skiego we wrześniu 1939 r. oraz jako pierw-
szego Delegata Rządu na Kraj. 

Na wystawie zaprezentowane zostały 
pamiątki rodzinne, dokumenty, prze-
mówienia Cyryla Ratajskiego, plakaty 
i  pamiątki towarzyszące Powszechnej 
Wystawie Krajowej, relacje prasowe oraz 
filmy dokumentalne. Będzie czynna do 
31.05. 

Koperta z widocznym adresem Cyryla Ratajskiego, ze 
zbiorów dr. Andrzeja Zarzyckiego

zielnik Cyryla Ratajskiego 
z okresu nauki w Gimnazjum 
im. Marii Magdaleny, ze 
zbiorów dr. Andrzeja 
Zarzyckiego

Koperta z widocznym adresem Cyryla 
Ratajskiego, ze zbiorów dr. Andrzeja 
Zarzyckiego

Wystawa Ratajski, fot. M. Niestrawska

Wystawa Prezydent wart Poznania..., fot. M. Niestrawska
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