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Nowe Inwestycje  
Rektora Stulecia
Jest w orkiestrach dętych  
jakaś siła...

Dürer i inni



Marek Zaradniak

HERBERT 3.0
W roku 2018 minęło 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta. 
Stało się to pretekstem do ogłoszenia przez Sejm RP Roku Her-
berta. Rezultatem tego był m.in. koncert „Herbert 3.0” zorgani-
zowany przez Polskie Radio i Narodowe Centrum Kultury w Stu-
diu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej 22 grudnia 2018 roku. 

Do udziału w nim zaproszono 
wykonawców zaprzyjaźnionych 
z Programem III. Towarzyszyły 
im Orkiestra Kameralna Miasta 
Tychy Aukso, sekcja dęta i sek-
cja rytmiczna. Wszystko to spra-
wiło, że mamy do czynienia 
z poezją zderzoną z różną sty-
listyką muzyczną. Posłuchajcie 

„Ballady o tym, że nie giniemy” 
w interpretacji Skubasa i z jego 
muzyką, „Pana Cogito o cnocie” 
w wykonaniu Czesława Mozila 
i z jego muzyką, „Kobiet z naszej 
ulicy” z muzyka i w interpretacji 

Wojtka Waglewskiego czy „Słonia” z muzyką Barbary Wrońskiej, ale 
w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego. Całości dopełnia „Mój ojciec” 
z muzyką i w wykonaniu Pablopavo i Ludzików. To ostatnie nagra-
nie pochodzi z koncertu, który odbył się 20 lutego 2019 roku. Kto 
ceni poezję Zbigniewa Herberta nie powinien przejść obok tego 
niezwykłego albumu obojętnie. 

ANNA LASOTA – ESSENCE 
Anna Lasota to jedna z wiodących solistek poznańskiego Teatru 
Muzycznego. Bliskie jej są nie tylko musical i operetka, ale rownież 
muzyka filmowa. O jej solowym albumie płytowym mówiono od 
dawna. Niedawno ukazał się jej pierwszy własny krążek „Essence”. 
Zawiera 10 wybranych przez Annę utworów, a towarzyszą jej kwar-
tet Con Affeto, pianista Oskar Stabno oraz kontrabasista Andrzej Iwa-
nowski. W zaproponowanym 
zestawie są przeboje z musi-
cali, hity muzyki filmowej oraz 
utwór Astora Piazzoli i jedna 
z najpiękniejszych polskich 
ballad. 
Początek płyty przynosi wielki 
przebój Michela Legranda 

„Papa, Can You Hear Me?”, 
który wielu pamięta z wspa-
niałego wykonania Barbry 
Streisand. Na nastrój wpływa 
szczególnie oszczędna aran-
żacja. Podobać może się dia-
log, jaki z głosem wokalistki 
prowadzi kwartet smyczkowy. W „Somewhere” z musicalu „West Side 
Story” z muzyką Leonarda Bernsteina zachwycać może nie tylko głos 
wokalistki, ale i brzmienie fortepianu. Pełne ekspresji jest wykona-
nie szlagieru „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My Fair Lady” Frede-
rica Loewe oraz temat „Memory” z musicalu „Cats”. Słuchacza może 
uspokoić natomiast aria Marii Magdaleny „Jak mam go pokochać” 
z rock opery „Jesus Christ Superstar”. Ciekawie brzmi także utwór 
z musicalu „Człowiek z La Manchy”. Cały album to dowód na to, że 
Anna Lasota doskonale czuje musical, muzykę filmową, ale i piosenki. 
To po prostu wokalistka uniwersalna, czego nie można powiedzieć 
o każdej artystce. Sięgnijcie po ten krążek koniecznie. 
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MILES DAVIS – BIRTH OF THE COOL – MUSIC 
FROM AND INSPIRED BY 
Miles Davis był jedną z największych postaci w historii jazzu. Wywarł 
wpływ na kilka pokoleń jazzmanów. Zmarł w roku 1991 w wieku 
65 lat. Opowiada 
o nim film Stan-
leya Nelsona „Miles 
Davis Birth Of the 
Cool”, jaki w ubie-
głym roku ukazał 
się na ekranach. 
Jego tytuł nawią-
zuje do jednego 
z najważniejszych 
albumów Milesa 
Davisa. Teraz ukazał 
się krążek z muzyką 
z tego filmu, a także 
nim inspirowaną. 
Całość wspomagają 
komentarze muzy-
ków dotyczące tego 
projektu i samego 
Milesa Davisa. Album zawiera sporą porcję wielkich szlagierów gra-
nych, choć nie zawsze skomponowanych przez Davisa. Od napi-
sanego przez Davisa i Charliego Parkera, a pochodzącego z wyda-
nej w 1947 roku płyty „The Complete Savoy and Dial Master Takes” 
utworu „Donny Lee”, poprzez pochodzącą z roku 1958 kompozycję 

„Milestones” (płyta „Milestones”), o rok młodszy jego utwór „So What” 
(płyta „Kind Of Blue”), pochodzącą z płyty „Miles Smiles” kompozycję 
Wayne’a Shortera „Footprints”, po niepublikowane wcześniej nagranie 
Lenny’ego White’a i Davisa „Hail To The Real Chief”. Posłuchać warto 
tym bardziej, że wykonawcy to plejada gwiazd amerykańskiego 
i światowego jazzu. Wielu z nich, jak zmarłego niedawno saksofoni-
sty Lee Konitza, już nie usłyszymy. 

MIKROMUSIC – Z DOLNEJ PÓŁKI
Najnowszy krążek grupy Mikromusic to płyta z nagraniami na żywo. 
Powstała nie podczas jednego koncertu, ale w różnych, często nie-
konwencjonalnych miejscach. Były to wrocławska Cafe Rozrusznik, las 
w okolicach Milicza, weranda domu malarki Pauliny Korbaczyńskiej, 
Wieża Matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, hala fabryczna 
czy stary sad z jabłoniami. Nietypowe są także instrumenty – od sta-
rego akordeonu, poprzez trzystrunowe i dwugryfowe gitary zrobione 
z pudelek po cyga-
rach, a nawet miska 
dla kota. W rezulta-
cie powstała niezwy-
kła, akustyczna płyta 
z muzyką korzenną, 
folkową czy improwi-
zowaną. To krążek nie-
typowy, co absolutnie 
nie oznacza, że grupa 
gra gorzej, lecz zde-
cydowanie inaczej niż 
zwykle. Natalii Grosiak 
i jej kolegów posłu-
chać trzeba koniecznie. 
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Nasi partnerzy

SWARZĘDZ

UL. KIRKORA 2 
tel./fax 61 815 91 23 
www.ogrod-marzen.pl

Bartex jest jednym z największych polskich importerów, producentów 
i dystrybutorów win, alkoholi i innych wyrobów z tej branży, od lat 

rozpoznawalnym dzięki markom: Istra, wódka Kłosówka z kłosem, 
Edelkirsch, Vodka.pl, Brandy Budafok, Kadarka z różą. 

Na świecie postrzegany jest jako rzetelny partner, 
posiadający wszystkie certyfikaty BRC i IFS, prezentujący 

stabilną jakość i pewność we wzajemnych relacjach biznesowych. 
Kooperuje z największymi producentami na świecie.

Kontakt: bartex@bartex.com.pl | Centrala: tel. 61 44 26 100
Sklep Firmowy BACCHUS: bacchus@

bartex.com.pl | tel. 61 44 26 109
Sklep zabezpiecza też zaopatrzenie na imprezy okolicznościowe, 

rodzinne itp. na korzystnych warunkach cenowych. 

Ta książka myśli, że jesteś matematycznym 
geniuszem, zapomnij więc o lekcjach matematyki 
i zacznij się wreszcie bawić! Lubisz grać w różne 
gry, rysować ładne wzorki, kolorować obrazki, 
rozwiązywać zagadki? Jeśli odpowiedź na te 
pytania brzmi TAK, to możliwe, że zaraz odkryjesz 
w sobie matematyczny talent!

Matematyka to nie tylko łamanie sobie głowy nad 
okropnymi liczbami. Istnieje cały piękny świat 
matematycznej zabawy, który znajdziesz właśnie 
w tej książce. Na co czekasz matematyczny 
geniuszu? Idziemy!

Gwarantujemy, 
że po zabawie z tą książką, 

naprawdę polubisz matematykę!

TA KSIĄŻKATA KSIĄŻKA
MYŚLI, ŻE JESTEŚ MYŚLI, ŻE JESTEŚ 
MATEMATYCZNYMMATEMATYCZNYM

GENIUSZEMGENIUSZEM
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Patronat medialny

OdkrywcaOdkrywca



W ogłoszonym w połowie lipca 
rankingu PERSPEKTYW Politechnika 
Poznańska znalazła się na czterna-
stym miejscu wśród uczelni w Polsce, 
a szóstym wśród uczelni technicznych. 
W porównaniu z poprzednim rokiem to 
awans o aż sześć pozycji!

Cieszymy się z awansu w rankingu, 
choć można do niego podejść sceptycz-
nie, rzadko kto zna kryteria uwzględniane 
przy jego sporządzaniu. W niektórych 
zestawieniach, które biorą pod uwagę 
liczbę pracowników, wypadamy jeszcze 
lepiej. Według pewnych rankingów świa-
towych z kolei nasi informatycy są wśród 
tysiąca najlepszych specjalistów na świe-
cie! W tym gronie jest pięciu informaty-
ków z Polski, w tym trzech z Politechniki 
Poznańskiej. Rankingów jest dużo, ich 
wyniki są różne, ale oczywiście z każdego 
sukcesu się cieszymy.

Pana uczelnia znalazła się w elitar-
nym gronie i została liderem Uniwer-
sytetu Europejskiego o nazwie EUNICE 
(European University for Customised 
Education). Co to oznacza?

Tworzenie uniwersytetów europej-
skich jest konsekwencją pewnej wypowie-
dzi Emmanuelna Macrona sprzed kilku lat. 
Twierdził on, że uczelnie powinny podej-
mować próby zjednoczenia, a w rezultacie 
szkoły, które będą stanowiły zjednoczone 
konsorcja, miały być lepiej finansowane. 
Do tej pory pojawiły się dwie edycje kon-
kursu, pierwsza w ubiegłym roku. Pró-
bowaliśmy wówczas zebrać odpowied-
nią grupę partnerów, lecz okazało się to 
mało skuteczne. Zadecydowano wtedy 
o powstaniu siedemnastu konsorcjów 
europejskich, wśród nich znalazło się pięć 
uczelni z Polski, głównie nasze największe 
uniwersytety. W drugiej, tegorocznej edy-
cji wniosków było jeszcze więcej. Powzięto 
decyzję o przyjęciu dwudziestu czterech 
konsorcjów. Cieszymy się, że udało nam się 
nawiązać współpracę z europejskimi uczel-
niami podobnej klasy jak nasza, a ponadto 
zostać liderem tego konsorcjum. W jego 
ramach mamy partnerów z Hiszpanii, 
Włoch, Francji, Belgii, Finlandii i Niemiec. 
Jesteśmy jedynym w Polsce liderem grupy 
europejskich uniwersytetów. 

Dzięki znalezieniu się w gronie Uni-
wersytetu Europejskiego EUNICE wnio-
skować będziemy mogli o projekty i granty, 
które wcześniej nie były dla nas dostępne. 
Aktywność EUNICE ma charakter eduka-
cyjny. Spore środki przeznaczane zostaną 
na wymianę studentów i kadry, a zakres 
naszych innych możliwości znacznie się 
poszerzy.

Gratuluję! W lipcu nastąpiło kolejne 
ważne wydarzenie – uczelnia podpisała 
porozumienie o współpracy z Siecią 
Badawczą Łukasiewicz... 

Sieć łączy trzydzieści trzy instytuty 
naukowo-badawcze w Polsce, z czego pięć 

Cieszy mnie zmiana 
pokoleniowa
z JM Rektorem Politechniki Poznańskiej prof. Tomaszem Łodygowskim 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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na terenie Poznania. Nasza współpraca 
polega przede wszystkim na transferze 
technologii i wszystkiego, co jest wynikiem 
pracy zarówno instytutów, jak i naszej, do 
przemysłu. Wspomniane jednostki od lat 
bardzo sprawnie z nim współpracują. Spo-
sób ich rozliczania jest jednak nieco inny 
niż w przypadku uczelni, gdzie pracownicy 
muszą pisać publikacje i na tej podstawie 
są awansowani, w Instytutach Badawczych 
Sieci większy nacisk kładzie się na roz-
wiązywanie problemów oraz wdrażanie 
nowych rozwiązań do przemysłu. 

Współpraca z Siecią Badawczą Łuka-
siewicz ma dla nas znaczenie w kontekście 
wnioskowania o różnego rodzaju projekty. 
Będziemy mogli jako partnera wybrać któ-
rąś z wchodzących w skład Sieci instytucji, 
reprezentującą kompetencje istotne dla 
danego projektu. Dzięki temu poszerzą 
się nasze możliwości wnioskowania o pro-
gramy mające charakter stricte naukowy. 
I już zaczynamy to robić. 

Jak Politechnika poradziła sobie 
z realiami tegorocznej wiosny i zdalnego 
nauczania?

Sytuacja zaskoczyła pewnie wszystkich, 
również nas. Zdalne nauczanie w naszym 
przypadku było o tyle prostsze, że wie-
dzieliśmy, że ci, którzy mają mu podlegać 
posiadają odpowiedni sprzęt oraz umie-
jętności, aby się nim posługiwać. Ten bar-
dzo ważny element odróżniał nas od sytu-
acji, w których zdalną edukację trzeba było 
organizować poprzez przygotowanie obu 
stron, zarówno uczniów, jak i edukatorów. 
Na Politechnice jednego dnia można było 
rzucić hasło zdalnej nauki, drugiego się 
nad nim zastanowić, a trzeciego wziąć już 
do ręki wszelkie możliwe narzędzia. Nie-
które rozwiązania softwarowe były przy-
gotowane przez nas i były zorganizowane 
dobrze. Wszystko odbywało się na naszych 
serwerach, korzystaliśmy z oprogramowa-
nia sugerowanego przez Microsoft, bądź 
Zoom czy Teams, wykorzystywaliśmy także 
inne programy, które wspomagają prowa-
dzenie konferencji, rozmów zdalnych dla 
dużych grup uczestników. Raz wypadało 
to lepiej, raz gorzej, ale w ogólnym rozra-
chunku uważam, że się udało. 

Rzeczą trudną do nauczenia na odle-
głość jest praktyka, a nie sposób sobie 
wyobrazić inżyniera, który będzie studio-
wał tylko teorię... Przynajmniej jedna trze-
cia naszych programów poświęcona jest 
laboratoriom. I tu pojawił się poważny 
kłopot, bo nie mogliśmy ich prowadzić. 
Musieliśmy zastosować pewne substytuty, 
prosiliśmy prowadzących, aby nagrywali 
stosowne filmy edukacyjne na dany temat. 
Jest to dobra praktyka, ale oczywiście nie 
zastępuje laboratoriów i wykonywania ćwi-
czeń osobiście. Znam jednak wiele uczelni 

na całym świecie, w których zanim stu-
denci zostaną wpuszczeni do laboratoriów, 
muszą zdać najpierw odpowiedni egzamin, 
obejrzeć filmy, aby dokładnie dowiedzieć 
się co ich w laboratorium czeka. Wówczas 
po przekroczeniu ich progu zachowują się 
bardziej świadomie.

Podczas wakacji przygotowujemy 
kolejne filmy, ale już nieco bardziej 
zaawansowane – z wykorzystaniem kilku 
kamer, kilku punktów widzenia, z lepszym 

komentarzem, a nawet możliwością zdal-
nego prowadzenia eksperymentów. Stu-
denci będą mieli możliwość łączenia się 
i oglądania eksperymentu wykonywa-
nego na bieżąco. Jest to trudne. Wyobra-
żam sobie, że taką samą, a może nawet 
większą trudność mają studenci medycyny, 
którzy nie mogą przecież zdalnie badać 
pacjentów... 

Mam nadzieję, że sytuacja się unor-
muje i jesienią będziemy mogli zaprosić 
studentów do laboratoriów. 

Uczelnia włączyła się w walkę z pan-
demią, w ramach akcji „Drukuj dla leka-
rza” wykonywano przyłbice ochronne. 
Kto brał udział w przedsięwzięciu i gdzie 
trafił  sprzęt? 

Przyłbice produkowaliśmy na dru-
karkach 3D. Mieliśmy wielu partnerów 
zewnętrznych, którzy nam chcieli pomóc 

– choćby w dostarczaniu niezbędnych 
materiałów za minimalną cenę. Ludzie 
się poczuwali, żeby brać w tej akcji udział, 
utworzyliśmy nawet specjalne politech-
niczne konto, na które pracownicy wpła-
cali pieniądze, aby ją wesprzeć. 

Na początku nasza wydolność produk-
cyjna była dość ograniczona, wyproduko-
wanie samej ramki do przyłbicy trwało 

Otwarcie obserwatorium astronomicznego SkyLab

Podpisanie porozumienia z Siecią Badawczą Łukasiewicz
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około godziny, wykorzystywaliśmy wpraw-
dzie ponad czterdzieści drukarek, więc 
w ciągu doby udawało się zrobić sporo. 
Z czasem koledzy przygotowali odpowied-
nie urządzenia wtryskowe, dzięki czemu 
można było w ciągu dnia wykonać tysiąc 
sztuk. Ostatnim krokiem było połączenie 
wszystkich elementów i oczywiście dys-
trybucja gotowego sprzętu. 

Wyprodukowaliśmy łącznie ponad 
dwadzieścia cztery tysiące przyłbic, które 
nasi wolontariusze rozwozili po całym 
województwie, przejechali tysiące kilome-

trów. Sprzęt dostarczany był do  wszyst-
kich jednostek służby zdrowia, także tych 
zamkniętych. Przyłbice dotarły do sta-
cji epidemiologicznych, służb munduro-
wych, zakonów, domów opieki społecz-
nej, ośrodków dla bezdomnych... Byłem 
pełen podziwu jaka głęboka radość towa-
rzyszyła akcji. Brało w niej udział ponad sto 
pięćdziesiąt osób. Potrafili w tym trudnym 
czasie zrezygnować z wielu rzeczy, nikt nie 
myślał o zarobkach, wszyscy chcieli pomóc. 
Spotykaliśmy się też licznymi dowodami 
wdzięczności, bardzo dziękował mi rektor 
Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej 
Tykarski. 

W Polsce zorganizowane, dopięte akcje 
nie koniecznie działają dobrze, ale pospo-
lite ruszenie zawsze się u nas sprawdza! 
(śmiech)

Co zaliczyłby Pan do najważniej-
szych wydarzeń z ośmioletniego okresu 
pełnienia funkcji Rektora Politechniki 
Poznańskiej?

Wśród znaczących wydarzeń poja-
wiły się te zauważone, nagłośnione, i te 
niedostrzegane przez media. Na pewno 
jednym z kluczowych momentów były 

zeszłoroczne obchody stulecia Wyższego 
Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu. 
Można powiedzieć, że sto lat to niewiele 
w kontekście uczelni, z drugiej jednak 
strony należy się cieszyć, że w tym czasie 
potrafiliśmy praktycznie od zera zbudo-
wać potencjał liczący się nie tylko w Pol-
sce, i to w kilku naprawdę dobrze rozwi-
niętych dyscyplinach. Obchody trwały 
praktycznie cały rok, miały też swoją kul-
minację w maju. Szczęśliwie się zdarzyło, 
że wszystkie wydarzenia udało nam się 
zamknąć przed wybuchem epidemii, bo 

wiele by to zepsuło. Widzimy jak wygląda 
w tym roku stulecie Akademii Muzycznej, 
która właśnie w 2020 obchodzi jubileusz. 
Zaplanowane były dziesiątki koncertów 
i innych wydarzeń, z których trzeba było 
zrezygnować. To bardzo przykre. 

Poza jubileuszem było wiele innych 
okoliczności. Moja codzienna praca polega 
na współdziałaniu z senatem, jego posie-
dzeń prowadziłem ponad osiemdziesiąt. 
Mimo odmiennych zdań, różnic poglą-
dów, zawsze potrafiliśmy wypracować 
konsensus, optymalne rozwiązania. Mogę 
być dumny z tego, że nigdy nie doszło do 
poróżnienia. 

Jedną z większych spraw, które przy-
szło nam załatwiać i zajęło to ponad rok, 
było wdrażanie nowej ustawy. Narzuciła 
ona pewne warunki i sposób oceny jed-
nostek, w związku z czym musieliśmy je 
przekwalifikować. W rezultacie z dziesię-
ciu wydziałów powstało dziewięć, które są 
zgodne z dyscyplinami i wymogami mini-
sterstwa. W konsekwencji jeden z wydzia-
łów stanowi dziedzinę nauk ścisłych, jeden 
nauk ekonomiczno-społecznych, a reszta – 
nauk technicznych. 

Przygotowując ustawę ustalono, że 
żeby być uczelnią badawczą, która jest 
nieco inaczej postrzegana finansowo 
w subwencjach, trzeba prowadzić przynaj-
mniej trzy dziedziny. Uniwersytety z łatwo-
ścią je pokrywały, natomiast politechniki, 
a zwłaszcza taka „rasowa” jak nasza, będąca 
jedyną w Polsce politechniką, która prowa-
dziła jedną dziedzinę nauk technicznych, 
była w tym momencie stratna. W Europie 
i na świecie politechniki są politechnikami 
w ścisłym tego słowa znaczeniu i za to są 
hołubione. U nas jednak ustalono inaczej. 

Obawiam się, że przepisy mogą być 
mało trwałe i za kilka lat ktoś inny 
znów spróbuje je zmienić. Brak sta-
bilności edukacji jest dużym proble-
mem. Spośród ostatnich osiemna-
stu czy dziewiętnastu matur, które 
obserwowałem, żadna nie była w tej 
samej wersji, miały różne wymaga-
nia. Nie służy to nauczaniu. 

Wracając do podsumowań 
dobiegającej końca kadencji muszę 
przyznać, że w mojej ocenie okres 
tych ośmiu lat kończy się pozy-
tywnie. Dobrze, że istnieje kaden-
cyjność i nie można funkcji rektora 
pełnić dłużej. Jeśli faktycznie chce 
się coś zrobić w tym czasie, to wiąże 
się to z bardzo intensywną pracą. 
Dwie kadencje są w zupełności 
wystarczające, żeby zrobić to, co się 
zamierzyło. 

Pozostawię oczywiście rze-
czy rozpoczęte, a ich dalszy sukces 
zależy od odpowiedniego przejęcia 

pałeczki przez kolejnego rektora. Uważam, 
że dobrze nam się układa, w przeciwień-
stwie do wielu miejsc w Polsce. Cedowa-
nie obowiązków jest już w toku, razem 
z rektorem-elektem prof. Teofilem Jesio-
nowskim już od dłuższego czasu podej-
mujemy wspólnie decyzje. Myślę, że prze-
biegnie to sprawnie i nie będzie żadnego 
zahamowania spowodowanego odmien-
nymi zdaniami, które z pewnością by ten 
proces spowolniły. 

Wystartuje Pan jeszcze kiedyś...? 
Można po ośmiu latach?

Nie wystartuję, nie chcę, nie powinie-
nem i nie mogę choćby ze względów for-
malnych, według zapisów po ukończeniu 
sześćdziesiątego siódmego roku życia nie 
można po raz kolejny kandydować na sta-
nowisko rektora. Uczelnia zawsze pozo-
stanie moim „oczkiem w głowie” i zawsze 
będzie mi zależało na jej rozwoju.

Cieszę się, że następuje zmiana poko-
leniowa, rektor-elekt ma pięćdziesiąt lat, 
prorektorzy są w podobnym wieku, a jeden 
z nich jest nawet młodszy o dziesięć lat. 
Myślę, że będzie to sprawna grupa osób, 
która dobrze pokieruje uczelnią. 

Cieszy mnie zmiana 
pokoleniowa
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Gratulujemy objęcia funkcji Dzie-
kana Wydziału Biologii. Jakie cele sta-
wia Pani sobie i swoim współpracowni-
kom na najbliższe cztery lata?

Wypracowane przez wiele lat dobre 
rozwiązania funkcjonowania spowodo-
wały, że Wydział Biologii postrzegany jest 
jako jednostka o silnej pozycji, zarówno 

na naszym uniwersytecie, jak i w kraju. 
W związku z tym na moją kadencję patrzę 
dwutorowo – z jednej strony stawiam na 
kontynuację, a z drugiej na rozwój. Konty-
nuacja to utrzymanie tego, co już udało się 
osiągnąć, a w konsekwencji ciągłego roz-
woju dyscypliny nauk biologicznych, oce-
nionej jako kategoria A+, ukazując Wydział 
Biologii jako wiodącą jednostkę w kraju. 
To różnorodność tematów badawczych 
i grup liderów, którzy je prowadzą; wzrost 
liczby dobrych i bardzo dobrych publikacji 
naukowych o zasięgu światowym; wzrost 
efektywności pozyskiwania grantów i pro-
jektów badawczych, dzięki którym nasi 
naukowcy mogą realizować skutecznie 
swoje pomysły badawcze. Istotna jest 
w tym rozwoju nasza wydziałowa nowo-
czesna infrastruktura naukowo-badaw-
cza. Znaczne sukcesy odnieśliśmy również 
jako Wydział w zakresie kształcenia, mam 
tu na myśli przede wszystkim wyróżniającą 
ocenę akredytacyjną, system indywidual-
nego kształcenia poprzez Tutoring, pole-
gający na zachowaniu relacji mistrz-uczeń 
czy dostosowanie naszej oferty edukacyj-
nej do aktualnych potrzeb rynku pracy, 
poprzez poszerzenie jej o nowe kierunki 

studiów, jak między innymi Biologia i zdro-
wie człowieka. 

We wszystkich tych dziedzinach chcie-
libyśmy kontynuować wcześniejsze działa-
nia, które zaowocowały dotychczasowymi 
sukcesami, ale cytując, słowa Czerwonej 
Królowej, jednej z bohaterek książki Lewisa 
Carrolla pt. „Po drugiej stronie lustra”: „Tutaj 
(...), aby utrzymać się w tym samym miej-
scu, trzeba biec ile sił”. Przede wszyst-
kim chcemy się skupić na jakości badań 
naukowych, zwiększeniu rozpoznawalno-
ści naszego wydziału na arenie między-
narodowej, a w przypadku kształcenia – 
utrzymaniu najwyższej jakości poprzez 
atrakcyjne programy studiów, wysokie 
kompetencje dydaktyczne kadry i nowo-
czesną infrastrukturę dydaktyczną. W kon-
tekście naukowym bardzo pomocne będą 
dwa filary, które daje nam nasz uniwersytet. 
Mowa o statusie Uczelni Badawczej, której 
miano otrzymaliśmy jako jedna z dziesię-
ciu najlepszych szkół wyższych w Polsce. 
Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet 
Badawczy łączy się z silnym wsparciem 
finansowym – spośród pięciu wyodręb-
nionych priorytetowych obszarów badaw-
czych, w dwóch Wydział Biologii ma 

z panią prof. Beatą Messyasz, nową Dziekan Wydziału 
Biologii UAM, rozmawia Mariola Zdancewicz

„Tutaj, aby utrzymać się 
w tym samym miejscu, 
trzeba biec, ile sił.”

Fot. P. Sujak
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wiodącą rolę. Pozwala to nie tylko na finan-
sowanie innowacyjnych kierunków badań 
i utrzymanie dużej aktywności naukowej 
pracowników, ale także na umocnienie 
naszego dobrego wizerunku naukowego 
również na świecie. Drugim filarem jest 
udział UAM w konsorcjum Uniwersyte-
tów Europejskich EPICUR, co otwiera mo-
żliwość pozyskiwania znacznych środków 
finansowych na międzyuczelnianą współ-
pracę dydaktyczno-badawczą. Powią-
zane jest to z kontynuacją finansowania 
badań naukowych nie tylko ze źródeł kra-
jowych, gdzie jesteśmy liderami, ale także 
w ramach projektów finansowanych z fun-
duszy Unii Europejskiej, takich jak granty 
ERC skierowane m.in. do młodych naukow-
ców, którzy prowadzą prężne badania 
w nowych obszarach i mają już osiągnię-
cia. Granty ERC przyczyniają się do roz-
woju inicjatyw naukowych z perspekty-
wicznymi tematami, a jednocześnie lider 
projektu, młody naukowiec ma szansę stać 
się dużo szybciej rozpoznawalny w swojej 
dziedzinie na świecie. Do tej pory naszemu 
wydziałowi nie udało się skorzystać z tych 
funduszy, ale mamy w swoim gronie osoby, 
które mogłyby o nie aplikować, ponieważ 
z nawiązką spełniają kryteria umożliwia-
jące staranie się o nie i liczymy tutaj na 
sukces.

Jednym z wyzwań kadencji jest także 
dalszy rozwój infrastruktury badawczo-

-dydaktycznej. Wszyscy na wydziale nie-
cierpliwie czekamy na rozbudowę łącznika 
dwóch istniejących już skrzydeł w zachod-
niej części budynku Collegium Biologicum. 
Cierpimy na braki przestrzeni do pracy, 
wynikające z dużej liczby grup badaw-
czych. Mamy nadzieję, że budowę uda się 
wpisać do Planu Inwestycji UAM na naj-
bliższe lata, a co za tym idzie – zwiększyć 
powierzchnię badawczą o nową przestrzeń 
laboratoryjną.

W tym roku studenci nie zjadą tłum-
nie do Poznania... Jak będzie wyglą-
dała organizacja roku akademickiego 
2020/2021? 

Zgodnie z zarządzeniami wydanymi 
przez panią Rektor UAM prof. dr hab. Bogu-
miłę Kaniewską system nauczania będzie 
miał charakter hybrydowy. Większość zajęć 
odbywać ma się w trybie zdalnym, doty-
czy to wykładów i konwersatoriów. Starsi 
studenci przeszli szkolenia w tym zakresie 
w semestrze letnim, więc są już w pewien 
sposób przygotowani do tej formy eduka-
cji. Natomiast studenci pierwszego roku 
odbywają takie zajęcia na początku paź-
dziernika w ramach specjalnych kursów 
i szkoleń. Na wydziałach takich jak nasz, 
gdzie część zajęć odbywa się w labora-
toriach, jedna trzecia z nich powinna być 
przeprowadzona kontaktowo na uczelni. 

W tym celu studenci podzieleni są na 
dwie grupy, podczas gdy jedna ma zajęcia 
zdalne, druga w małych podgrupach spo-
tyka się w laboratoriach.

Najbardziej poszkodowane wydają 
się być osoby, które po raz pierwszy poja-
wiają się na uczelni. Nie będzie tym razem 
tego, co zawsze ma miejsce na pierwszym 
roku – budowania wspólnoty grupy, jed-
ności roku, uczelnianej atmosfery. Rok aka-
demicki zaczyna się tak naprawdę 15 paź-
dziernika, ale dla studentów I roku trwa już 
od początku października. Jak już mówi-
łam przez ten czas studenci przejdą szko-
lenia wspomagające w procesie kształce-
nia zdalnego z wykorzystaniem narzędzi 
MS Teams i Moodle, będą mieli możliwość 
zapoznać się z rozkładem sal wykładowych 
i laboratoriów w budynku Wydziału Biolo-
gii. Szczęśliwie nasi studenci będą mieć 
możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach 
laboratoryjnych, więc jest szansa, że tro-
chę „prawdziwie” postudiują.

Czy możliwe będą wymiany zagra-
niczne? 

Zgłosiło się kilkunastu studentów na 
wymianę w ramach programu AMU-PIE 
(Programmes for International Exchange). 
Mogą się oczywiście u nas pojawić, ale 
wiemy, że nie ze wszystkich krajów będą 
mogli do nas przyjechać, w związku z czym 
tych zajęć będzie na pewno mniej. System 
pracy zdalnej wymusza rozwój i usprawnie-
nie infrastruktury informatycznej i pozwala 
myśleć o realizacji wspólnych zajęć on-line 
we współpracy z nauczycielami akademic-
kimi z partnerskich uczelni EPICUR. Stwa-
rza to możliwość mobilności wirtualnej np. 
poprzez zajęcia prowadzone w wirtual-
nych laboratoriach na wspólnych platfor-
mach np. MS Teams. Próbujemy dostoso-
wać się do sytuacji wykorzystując przy tym 
nowe możliwości i narzędzia wirtualne. 

Jak będzie wyglądała kolejna Noc 
Biologów? Nie pytam, czy się odbędzie, 
bo odbyć się musi!

Zastanawialiśmy się jak miałaby 
wyglądać. Noc Biologów to inicjatywa 
krajowa, skorzystaliśmy więc z Konferen-
cji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych 
zorganizowanej przez zespół dziekański 
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, żeby przedyskutować to zagad-
nienie. Okazało się, że nikt nie wyobraża 
sobie, żeby mogłoby jej nie być. Tym razem 
będzie miała trochę inny, zdalny charakter, 
trudno byłoby zostać przy dotychczaso-
wej formule, a przestrzeń wirtualna rozsze-
rzy nasze możliwości i kreatywność. Poja-
wią się zajęcia online, quizy tematyczne, 
wykłady z wykorzystaniem prezentacji. Nie 
wykluczone, że kiedy wrócimy do normal-
nego trybu, uda się skorzystać z nowych 
możliwości działań online, aby poszerzyć 

Hol główny Collegium Biologicum, Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fot. O. Stobienia
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grono odbiorców danych wydarzeń. Już 
teraz mogę powiedzieć, że X edycja Nocy 
Biologów rusza w piątek 8 stycznia 2021 
roku.

Bardzo się cieszę! Choć trochę 
mi szkoda tych wszystkich pająków 
i innych brzydali...(śmiech!)

Nic straconego, na pewno poczekają! 
(śmiech...) Tym bardziej mamy nadzieję, 
że w momencie gdy za dwa lata ruszymy 
tradycyjnym trybem, chętnych będzie 
jeszcze więcej, właśnie dlatego, że wiele 
osób będzie chciało zobaczyć coś na wła-
sne oczy, dotknąć, wykonać osobiście 
jakieś doświadczenie. 

Jestem przekonana, że tak będzie, 
bo Noc Biologów bije wszelkie moż-
liwe rekordy.

Z uczelnią jest Pani, Pani Dziekan, 
związana od lat. Jak zmienił się uniwer-
sytet i wydział przez ten czas?

W przyszłym roku minie trzydzieści 
lat, odkąd pracuję na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmiany 
były liczne i wynikały przede wszystkim 
z różnych ustaw, kolejno wprowadza-
nych przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Pracę zaczynałam 
jako asystent. Prowadziłam swoje bada-
nia pod kierunkiem prof. Lubomiry Bur-
chardt w Zakładzie Hydrobiologii, w celu 
uzyskania stopnia doktora, a następnie 
kontynuowałam je, osiągając kolejne 
stopnie kariery naukowej. W czasie, 
kiedy byłam asystentką wprowadzono 
studia doktoranckie. Już wtedy można 
było zauważyć pewne zmiany w tempie 
dochodzenia do kolejnych stopni i indy-
widualnego planowania rozwoju swojej 
kariery naukowej. 

Dla Wydziału Biologii – co wiąże się też 
z rozwojem uczelni – zasadniczym punk-
tem zwrotnym była kwestia powstania Col-
legium Biologicum na Kampusie Morasko, 
czyli jednego budynku, w którym znalazły 
się wszystkie instytuty i zakłady. Wcześniej 
główna siedziba znajdowała się w Colle-
gium Maius na ulicy Fredry, część zakła-
dów mieściła się na kampusie Ogrody. 
Zakład Hydrobiologii, w którym pracowa-
łam „wędrował” po różnych miejscach (m.in. 
na terenie jednostki wojskowej), a zaję-
cia dla studentów odbywały się także na 
Dębcu. Studenci w związku z tym musieli 
trochę przemieszczać się między poszcze-
gólnymi budynkami, podobnie pracownicy. 
Umieszczenie nas w jednym budynku spo-
wodowało, że staliśmy się jednością. Mogli-
śmy jednocześnie służyć wymianą apara-
tury badawczej, pomysłów, zwiększyć 
interdyscyplinarność badań, co bardzo 
szybko znalazło swoje odzwierciedlenie 
w tematach projektów badawczych, efek-
tywności ich zdobywania i prowadzenia, 

dalej przełożyło się na publikacje, a stop-
niowo także na kategorię A+, do której 
dążyliśmy. 

Czym było 100-lecie uczelni dla 
Wydziału Biologii? Biologia była jedną 
z pierwszych dziedzin, uniwersyteckim 
trzonem.

Była to dla nas bardzo ważna data, 
podobnie jak dla całej społeczności aka-
demickiej. 100-lecie uniwersytetu to jed-
nocześnie 100-lecie nauk biologicznych 
oraz 35-lecie istnienia wydziału. Włą-
czając się w uroczystości zorganizowali-
śmy międzynarodową konferencję, która 
miała miejsce w dniach 8-13 kwietnia 
ubiegłego roku, była to V Konferencja 
Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biolo-
gii UAM. Jak zawsze chcieliśmy przy tej 
okazji podkreślić nierozerwalność nauki 
i dydaktyki, łączność pomiędzy prze-
szłością, teraźniejszością i przyszłością. 
Podzieliliśmy wydarzenie na trzy bloki. 
Na początku wróciliśmy do historii nauk 
biologicznych, pojawiły się wspomnienia 
reprezentantów najważniejszych instytu-
cji poznańskich, które działają w obszarze 
nauk o życiu. W przypadku teraźniejszości 
skupiliśmy się na wystąpieniach plenar-
nych znakomitych gości z wielu zagranicz-
nych ośrodków naukowych oraz naszych 
liderach i ich osiągnięciach na poziomie 
interdyscyplinarnym. Jako element przy-
szłości natomiast pojawiły się konferencje 
studentów – przyrodników i doktorantów 
BioRUN, które podkreślić miały, że otwie-
ramy się na nowe pokolenia przyszłych 
badaczy, a młodzież to nasza naukowa 
perspektywa. 

Jak Pani Dziekan wspomniała, 
wydziałowi przyznano kategorię A+, 
uznając za jednostkę wiodącą w Polsce, 
natomiast kierunek ochrona środowi-
ska zdobył pierwsze miejsce w tegorocz-
nym rankingu Perspektyw. Podobnych 
wyróżnień jest więcej. Co oznacza 
dla wydziału zdobywanie kolejnych 
nagród? Czy są one ważne? 

Są bardzo ważne. Strategią naszego 
wydziału jest przejście od dobrej nauki 
do równie dobrej dydaktyki, a następnie 
popularyzacja wiedzy. Każdorazowe bycie 
laureatem prestiżowego konkursu potwier-
dza, że tę misję wypełniamy. Podkreśla to 
także naszą widoczność na rynku kandyda-
tów, którzy planują startować na kierunki 
oferowane przez wydział. Dzięki temu mają 
oni świadomość, że prowadzone są tu 
wysokiej jakości badania naukowe, że zdo-
będą nie tylko wiedzę zgodnie z efektami 
kształcenia, ale – jeśli będą zainteresowani 
prowadzeniem dalszej aktywności nauko-
wej – będą mieć także szansę na ubiega-
nie się o Diamentowe granty i efektywną 
ich realizację ze względu na dobrą infra-
strukturę naukowo-badawczą. Na pewno 
więc zdobywane nagrody przekładają się 
na ilość kandydatów, którzy aplikują do 
nas. Pokazały to także rekrutacje tego-
roczne, w przypadku biotechnologii było 
kilka osób na jedno miejsce, a na ochronie 
środowiska liczba aplikujących wzrosła 
znacząco w stosunku do ubiegłego roku. 
Podobnie jest na innych kierunkach. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się 
także wspomniany już Tutoring. Studenci 
pierwszego roku mogą wybrać spośród 
pięćdziesięciu przeszkolonych tutorów, 
którzy następnie pomagają w zwiększe-
niu aktywności i uruchomieniu potencjału 
twórczego studentów poprzez wykonanie 
pierwszego projektu naukowego, przygo-
towanie publikacji. System ten skiero-
wany jest do najlepszych studentów. Od 
początku czują się oni dzięki temu przy-
gotowani do dalszych, aktywnych dzia-
łań naukowych, uczą się przejawiania wła-
snej inicjatywy. System relacji mistrz-uczeń 
przenoszony jest później na licencjuszy 
i magistrantów. Dzięki temu student nie 
jest sterowany, sam prowadzi swoje bada-
nia, od mistrza czerpie to, co najlepsze, 
pozostając jednak twórcą pomysłu i jego 
realizatorem.

Laboratorium badawcze w Instytucie Biologii Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Fot. A. Walas
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Zbiory poznańskiego Gabinetu Rycin 
ze względów reżimów konserwatorskich 
prezentowane są nieczęsto. Kuratorka 
wystawy Danuta Rościszewska  opraco-
wała zbiór grafiki niemieckiej XV i XVI 
wieku, na jego podstawie w 2014 Muzeum 
Narodowe wydało katalog, a tego lata pre-
zentuje najbardziej wartościowe prace – 
dziewięćdziesiąt obiektów dwudziestu 
twórców, z kolekcji liczącej blisko sto sie-
demdziesiąt dzieł.

Centralny punkt wystawy stanowią 
ryciny Albrechta Dürera, grafika wszech 
czasów, którego twórczość miała przeło-
mowe znaczenie dla rozwoju tej dziedziny 
sztuki. Ona też jest punktem odniesienia 
dla dzieł pozostałych artystów. Niektórzy 

z nich, jak Martin Schongauer czy Michael 
Wolgemut, byli mistrzami Dürera, inni – 
Hans Beham, Georg Pencz, Hans Schäu-
felein czy Heinrich Aldegrever, byli jego 
uczniami. Artyści ci wykorzystywali różne 
techniki graficzne, głównie miedzioryt 
i drzeworyt, choć niektórzy próbowali 
swych sił w nowej wówczas technice akwa-
forty. Większość prezentowanych prac uka-
zuje sceny religijne, ale pojawiają się też 
przedstawienia alegoryczne, mitologiczne, 
rodzajowe i historyczne. Wśród nich, poza 
około czterdziestoma wspaniałymi ryci-
nami Dürera, znajdą się tak wyjątkowe 
dzieła, jak Ścięcie Jakuba Wita Stwosza oraz 
Wjazd Henryka Walezego do Frankfurtu nad 
Odrą Mathiasa Zűndta. 

Celem wystawy jest zapoznanie 
widzów z niepokazywanymi arcydziełami 
z kolekcji Gabinetu Rycin MNP, wprowadze-
nie w problematykę ikonograficzną sztuki 
nowożytnej, a także zapoznanie odwiedza-
jących z technikami sztuk graficznych.  

Wystawa nadto  jest pierwszą z cyklu 
prezentacji kolekcji własnych, nieekspo-
nowanych na wystawach stałych: zbiorów 
Gabinetu Rycin, Galerii Plakatu i Designu 
i Gabinetu Numizmatycznego.  

Wystawie towarzyszą dwa wydawnic-
twa – katalog kolekcji w edycji polsko-

-angielskiej z roku 2014 oraz przygotowany 
z myślą o ekspozycji folder.

(MNP)

Dürer i inni Dürer i inni 
Grafika niemiecka XV i XVI w. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Narodowe w Poznaniu
19 lipca do 13 września 2020
Kurator: Danuta Rościszewska
Aranżacja plastyczna: Joanna Lewandowska
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Proszę powiedzieć czym była, jest 
i powinna być rewitalizacja muzeum?

Dyrektor Jan Maćkowiak: Nasze 
Muzeum funkcjonuje już pięćdziesiąt pięć 
lat. Kiedy powstawało, rolnictwo opierało 
się na tradycjach przedwojennych. Dziś 
mamy do czynienia z rolnictwem wyso-
koprodukcyjnym. Staramy się pokazać 
ten proces zmian, dlatego musimy odpo-
wiadać na współczesne wyzwania. Przez 
lata naszego istnienia zmienił się też spo-
sób wystawiennictwa, estetyka, narzę-
dzia, warsztat muzealniczy oraz potrzeby 
odbiorców.

Naszym głównym celem jest pokaza-
nie istoty rolnictwa. Wiemy jak się to robi 
w Polsce i na świecie, staramy się działać 
zgodnie ze sztuką muzealną, a z drugiej 
strony chcemy być obecnym w gronie 
muzeów rolniczych. I to się udaje. Nale-
żymy do Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Muzeów Rolniczych, niektórym rozwią-
zaniom wręcz to my nadajemy ton. 

Przed modernizacją dysponowaliśmy 
wystawami mającymi po trzydzieści kilka 
lat! Tak więc przez lata robiliśmy syste-
matycznie to, co było możliwe z naszych 
środków. Pojawiła się jednak okazja sko-
rzystania z dotacji unijnych. Dzięki nim 
oraz wkładowi Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w dwóch etapach od 
2013 roku do 2019 roku zmodernizowa-
liśmy Muzeum w Szreniawie. Pojawiły się 

możliwości przedstawienia tego, co mamy 
w magazynach.

Od czego rozpoczęły się prace?
JM: Pierwszy etap związany był z fol-

warkiem. Trafił w nasze ręce w fatalnym sta-
nie. W ramach programu unijnego zaplano-
wanego na lata 2012-2016 udało nam się 
go uporządkować. 

Następnie wyremontowaliśmy stodołę. 
W starych, drewnianych pomieszczeniach 
powstały dwie piękne wystawy, sale edu-
kacyjne dla dwustu pięćdziesięciu osób, 
sale wystaw czasowych, gdzie odbyło 
się wiele ekspozycji malarstwa i rzeźby, 
ponieważ pomieszczenia te zyskały sym-
patię artystów oraz naszego Uniwersytetu 
Artystycznego. 

Wybudowaliśmy także oborę. Jak się 
później okazało, krok ten zrewolucjoni-
zował podejście muzealników do chowu 
zwierząt w placówkach muzealnych. Nasi 
koledzy po fachu byli nieco sceptyczni, ale 
był to strzał w dziesiątkę! Muzeum poło-
żone w pobliżu dużego miasta przyciąga 
rodziców z dziećmi między innymi dlatego, 
że mogą tu zobaczyć żywe zwierzęta.

Powstał także długo oczekiwany 
magazyn. To ważny krok dla szreniaw-
skiego Muzeum...

JM: Owszem. Głównym problemem 
sprzed modernizacji było właśnie maga-
zynowanie zbiorów – jest to bolączka pol-
skiego muzealnictwa w ogóle. Składowanie 

zbiorów to przechowywanie dziedzictwa 
narodowego, dlatego warunki, w jakich 
się to odbywa są istotne. W naszym przy-
padku aż osiemdziesiąt procent zbiorów 
znajduje się w magazynach. W niektó-
rych placówkach ten odsetek jest jesz-
cze większy. Powstał magazyn wysokiego 
składowania na tysiąc siedemset metrów. 
Obecnie przenosimy do niego obiekty, co 
wymaga sporego wysiłku pracowników 
i dużego nakładu czasu. W muzealnictwie 
brak jest niestety rozwiązań dotyczących 
przechowywania zbiorów związanych 
z techniką, w przeciwieństwie na przykład 
do malarstwa, którego ochrona jest usys-
tematyzowana. Innym problemem było 
przechowywanie zbiorów bibliotecznych, 
liczących około trzydziestu pięciu tysięcy 
woluminów. Niektóre pozycje ze szreniaw-
skiej kolekcji pochodzą nawet z XVII wieku, 

O nowym magazynie, 
zrewitalizowanych 

wystawach i stuletnim 
siewniku 

z dyrektorem Janem Maćkowiakiem  oraz Dorotą Matelą, 
Rafałem Cierzniakiem, Mariuszem Niestrawskim i Gerardem 
Radeckim z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie rozmawia Mariola Zdancewicz
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więc tym bardziej muszą być zapewnione 
odpowiednie warunki. Przy zagospodaro-
wywaniu przestrzeni konsultowaliśmy się 
z ekspertami z Instytutu Logistyki i Maga-
zynowania, wspólnie wypracowaliśmy 
najlepszą koncepcję przechowywania 
eksponatów. 

Ostatnim krokiem była modernizacja 
istniejących wystaw. Nie zmienialiśmy ich 
tematyki, ingerowaliśmy natomiast w spo-
sób przedstawienia, w narzędzia, rozwią-
zania plastyczne, wprowadziliśmy też 
nieco nowej technologii. Unowocześnie-
nie jednej wystawy to koszty rzędu kilku-
set tysięcy złotych. Dziś muzealnictwo jest 
bardzo drogie, podobnie multimedia.

Wszystkie obiekty, które trafiły na te 
dziesięć wystaw musiały przejść konser-
wację. Przez zespół Głównego Konserwa-
tora Zabytków wykonana została ogromna 
praca. Muzeum pracowało więc przez 
ostatnie lata bardzo intensywnie i… było 
otwarte. Czynny był pałac, folwark ze zwie-
rzętami, a brak wystaw stałych staraliśmy 
się uzupełniać imprezami. 

Jakie były koszty inwestycji?
JM: Całkowity koszt przedsięwzięcia to 

przeszło 20 mln złotych, sam magazyn to 
trzy i pół miliona. Modernizacja folwarku 
to 6,5 mln złotych, remont i wyposażenie 
pałacu przeszło 5 mln złotych wyłącznie ze 
środków samorządu. 

Nieco żartobliwie mówi się, że zwie-
dzający głosują na nas nogami – jeśli przy-
chodzą do muzeum, ono żyje. Wówczas 
samorząd przychylnie patrzy na finanso-
wanie naszej działalności, ponieważ widzi, 
że tego chcą mieszkańcy, czyli ich poten-
cjalni wyborcy. 

Zrewitalizowane Muzeum cieszy się 
większym zainteresowaniem?

JM: Istnieje coś takiego jak „efekt nowo-
ści”. Staraliśmy się go wykorzystać, ale 

niestety został zrujnowany przez korona-
wirusa. Musieliśmy zamknąć muzeum. Ale 
widzowie wracają do nas, w weekendy 
mamy już przyzwoitą frekwencję, rodziny 
z dziećmi wypoczywają na rozległych tere-
nach parkowych. Można zjeść lody i wypić 
piwo szreniawskie w naszym browarze, 
który niedawno ruszył. Jesteśmy chyba 
pierwszym w Polsce muzeum, na terenie 
którego produkuje się piwo (śmiech). 

Jakie plany?
JM: Myślimy o tym, aby umożli-

wić wprowadzanie do szreniawskiego 
muzeum wystaw czasowych, wymagają-
cych specjalnych warunków. Takie są mię-
dzy innymi wystawy sztuki, ale też te zwią-
zane z książkami czy tkaninami. Trzeba im 
zapewnić odpowiednie warunki klima-
tyczne i bezpieczeństwo. Niestety nie dys-
ponujemy taką salą ekspozycyjną. Mamy 
możliwość przeznaczyć na ten cel pawilon 
pierwszy pozyskany w wyniku moderniza-
cji i teraz będziemy starali się w Minister-
stwie Kultury i u władz lokalnych o zdo-
bycie środków na spełniającą wszelkie 
wymogi salę wystaw czasowych.

Modernizacja, którą udało się prze-
prowadzić nadała muzeum nowe obli-
cze. Jest oczywiście jeszcze wiele potrzeb, 
które jako dyrektor dostrzegam, na przy-
kład drogi wewnętrzne, zabezpieczenie 
wystaw i zbiorów, uzupełnienia w magazy-
nach czy wieża widokowa, którą dysponu-
jemy od kilku lat i która też wymaga odno-
wienia. Niezbędne są remonty ogrzewania 
i klimatyzacja. Planujemy także promo-
cję regionalnej, zdrowej żywności. Mamy 
już prawie gotową pracownię, w której 
będziemy mogli prowadzić zajęcia o tej 
tematyce. Zależy nam także na gastrono-
mii, która także zabezpieczałaby potrzeby 
naszych klientów. Problem leży w braku 
rytmiki odwiedzin – gastronomia musi 

zarobić na siebie, a ludzie przychodzą tu 
nieregularnie. 

Sporo przed Panem pracy!
JM: Kiedyś będę musiał w końcu z tego 

Muzeum odejść (śmiech). Chciałbym uła-
twić start mojemu następcy i wszelkie klu-
czowe sprawy pozostawić zamknięte. Kilka 
z nich już udało się zrealizować, inne jesz-
cze pozostają w sferze planów. Kolejnym 
ważnym elementem są oddziały naszego 
Muzeum, w których nie są załatwione 
kwestie własnościowe, na przykład w Uza-
rzewie czy koncepcyjne w Sielinku, które 
ma słabą frekwencję. Chcielibyśmy także, 
aby park i obiekty Muzeum Pszczelarstwa 
w Swarzędzu, które są własnością Insty-
tutu Gleboznawstwa w Puławach były pod 
naszymi skrzydłami. Czynimy starania od 
kilku lat o przylegające do Szreniawy pola. 
Winny one stanowić zaplecze dla dal-
szego rozwoju Muzeum. Rozwiązać należy 
także kwestię wystawienniczą w pięknym 
Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu 

– jest tam zagroda olenderska, ale niestety 
nie ma obory. Mógłbym więc pracować 
dożywotnio, a cały czas byłoby co robić 
(śmiech).

Od kilku tygodni Muzeum stop-
niowo otwiera się na zwiedzających po 
przymusowej przerwie spowodowanej 
pandemią. Jak realia tegorocznej wiosny 
wpłynęły na sytuację placówki? 

Rafał Cierzniak: Zamknięcie Muzeum 
spowodowało ograniczenie bardzo waż-
nego cyklu działań, ponieważ zmuszeni 
byliśmy odwołać wszystkie imprezy. Doty-
czyło to, niestety, imprez dla nas najważ-
niejszych, takich jak Jarmark Wielkanocny, 
na który co roku przybywało kilkana-
ście tysięcy osób. Musieliśmy zrezygno-
wać także z zajęć edukacyjnych dla szkół, 
które były zawsze istotnym wydarzeniem, 
odwiedzanym przez około trzech i pół 
nawet do pięciu tysięcy dzieci. Ponadto 
pandemia skutkowała utratą ruchu tury-
stycznego grup zorganizowanych. Druga 
połowa kwietnia, maj i czerwiec to zwy-
kle czas wycieczek szkolnych. Tej wiosny 
szkoły nie funkcjonowały w normalnym 
trybie, nie mogły jeździć autobusy, ruch 
turystyczny był zatem praktycznie zerowy. 

Obecnie, tydzień po tygodniu udo-
stępnialiśmy kolejno park, ekspozycję 
zewnętrzną, pawilony, uruchomiliśmy 
również budynek gorzelni i pałac. Jeste-
śmy zadowoleni z ruchu indywidualnego. 
Wciąż nie mamy tej samej frekwencji, ze 
względu na brak imprez i wycieczek, ale 
ruch indywidualny jest trochę lepszy, niż 
zazwyczaj. Dotyczy to nawet dni robo-
czych. Wiosną miewaliśmy dziennie dwie-

-trzy wycieczki i osoby indywidualne, teraz 
jest tylko kilkadziesiąt osób indywidual-
nych. W weekendy natomiast odwiedza 

Muzeum w Szreniawie
12



nas ponad dwieście osób, co na realia 
naszego Muzeum jest dobrym wynikiem.

W ostatnim czasie zrewitalizowane 
zostały stare pawilony wystawiennicze, 
a do dyspozycji zwiedzających oddano 
zmodernizowane wystawy. Jakie? 

RC: Łącznie modernizacji poddaliśmy 
3710 m2 powierzchni ekspozycji stałych, 
wymieniono stare instalacje i ocieplono 
budynki. Wprowadziliśmy także wiele ele-
mentów interaktywnych oraz możliwość 
dotykania wybranych eksponatów.

W przypadku pawilonu drugiego mie-
liśmy do czynienia ze sporą przebudową. 
Pierwotnie zgromadzone w nim eksponaty 
dotyczyły historii rolnictwa polskiego do 

wieku XVIII. W nowej koncepcji wystawa 
ma obejmować cały okres od pojawienia 
się pierwszych ludów rolniczych, czyli kilka 
tysięcy lat przed naszą erą, aż po wiek XX. 
W zamierzeniu ma być pewnym skrótem, 
który pozwala zapoznać się z historią głów-
nie pod kątem uprawy ziemi. Nie wcho-
dzimy w szczegóły kultury, osadnictwa. 
Ma to być swego rodzaju wstęp, a wiedzę 
w nim zasygnalizowaną pogłębiać można 
na kolejnych ekspozycjach. Koncepcja ta 
różni się stylistyką od wystaw, które mie-
liśmy do tej pory. 

Dorota Matela: Zmieniła też miejsce 
wystawa stała „Rzemiosła wiejskie”, która 
wcześniej znajdowała się w drugim pawi-
lonie. Ekspozycję uzupełniono o salkę 
edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a po 
przekroczeniu progu hali zwiedzający roz-
poczynają swoją podróż odwiedzając naj-
pierw Izbę Wiejską – przestrzeń, której 
wcześniej w Muzeum nie było. Następ-
nie zapoznają się z z rzemiosłem w wielu 
odsłonach – stolarstwem, ciesielstwem, 
bednarstwem, garbarstwem, rymarstwem, 
włókiennictwem i garncarstwem. Uzupeł-
nienie stanowią ekspozycje poświęcone 
kołodziejstwu i kowalstwu, które podzi-
wiać można w folwarku. 

RC: Zrewitalizowano także pawi-
lony numer cztery i pięć, gdzie prezento-
wane jest przetwórstwo rolno-spożywcze. 

Pawilony dziesiąty, jedenasty i dwunasty 
poddane zostały liftingowi, nieco mniej 
gruntownej przebudowie. Prezentujemy 
w nich kolejno historię uprawy roślin, 
paszoznawstwo oraz dzieje hodowli zwie-
rząt i weterynarii. W nowej odsłonie pre-
zentowana jest także wystawa dotycząca 
transportu wiejskiego. 

Do dyspozycji zwiedzających oddane 
są również nowości – ekspozycja „Ocalony 
blask powozów”, prezentująca dwadzie-
ścia jeden zabytkowych powozów konnych 
zakupionych przez Muzeum od kolekcjo-
nera Bogusława Łowińskiego oraz wystawa 
poruszająca temat historii Tarpana, którą 
można oglądać w pawilonie piętnastym, 

dawnej oborze pegeerowskiej. 
Gerard Radecki: „Muzeum Tarpana” to 

nowa wystawa stała Muzeum Narodowego 
Rolnictwa w Szreniawie. Została otwarta 
w 2019 roku, dokładnie w dwudziestą piątą 
rocznicę zakończenia produkcji rolniczych 
samochodów z Wielkopolski. Tarpan, mimo 
niezwykle ciekawej konstrukcji, jest chyba 
najbardziej niedocenianą polską marką.

W „Muzeum Tarpana” pokazujemy 
historię tego auta, wytwarzanego w Pozna-
niu w latach 1973-1994. Samochód rolni-
czy jest tu prezentowany w towarzystwie 
innych pojazdów, które można było zoba-
czyć na polskich drogach w czasach, kiedy 
Tarpan był produkowany, a także wcześ-
niej. Najstarszym autem jest ciężarowy 
Lublin-51 z 1955 roku, przystosowany 
do przewozu na skrzyni ładunkowej pra-
cowników Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego. Najmłodszy z kolei jest Fiat 126 
el Happy End w kolorze żółtym, osiemset 
czterdziesty szósty egzemplarz z pożegnal-
nej serii tysiąca aut z września 2000 roku. 
Obok nich w Muzeum zobaczymy inne 
polskie samochody: Żuki, Syreny, Polskie 
Fiaty i Polonezy. Wśród nich jest niezwy-
kle cenna Syrena M-20 z przedprodukcyj-
nej serii dwustu samochodów z 1957 roku.

W tym szlachetnym towarzystwie 
zaparkowaliśmy osiemnaście Tarpanów 
we wszystkich najważniejszych odmianach 

produkcyjnych tego samochodu, zaprojek-
towanego specjalnie dla rolników i wielo-
osobowych rolniczych rodzin. 

Opowieść o Tarpanie rozpoczynamy 
od jednego z najwcześniej wyproduko-
wanych egzemplarzy auta – modelu 233 
w kolorze jasnoszarym z 1974 roku w kla-
sycznej odmianie „standard”, z przesuwną 
ścianką kabiny i plandeką nad skrzynią 
ładunkową. Kończymy natomiast ciemno-
zielonym prototypem terenowego modelu 
Tarpan Honker 4032 ze skróconym rozsta-
wem osi z 1995 roku. 

Czy podczas organizacji odmienio-
nej przestrzeni pojawiły się jakieś nowe 
rozwiązania?

RC: Przy okazji modernizacji staraliśmy 
się dostosować obiekt do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, głównie niedowidzą-
cych. Na wszystkich nowych ekspozycjach 
są dla nich miejsca, pojawiają się napisy 
w alfabecie Braille’a oraz specjalne obiekty. 
Dla każdego etapu rozwoju rolnictwa jest 
jeden element, który coś obrazuje, np. pre-
historię przedstawia waza z Bronocic – naj-
starszy zachowany wizerunek wozu zaprzę-
żonego w woły. Osoba niedowidząca może 
tego dotknąć i dowiedzieć się czym narzę-
dzia się różniły. W części interaktywnej 
natomiast znajdują się ramki cyfrowe czy 
filmy, które wzbogacają odbiór wystawy. 

We wszystkich odnowionych pawilo-
nach pojawiła się specjalna ścieżka – pasy 
prowadzące niewidomych po ekspozycji. 
Wskazują one drogę, podpowiadają, gdzie 
należy się zatrzymać, gdzie można coś włą-
czyć, przeczytać, dotknąć. Jest to pomoc 
zarówno dla niewidomych, jak i niedowi-
dzących, których jest u nas na wycieczkach 
więcej. 

Niedawno w pawilonie 8a, na wysta-
wie „Postęp techniczny w rolnictwie 
w XIX i XX wieku” pojawił się nowy eks-
ponat – ponadstuletni konny siewnik 
rzędowy. Czy rzeczywiście jest takim 
cudem?

Mariusz Niestrawski: Nie mam naj-
mniejszych wątpliwości, że z muzealniczego 
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punktu widzenia jest cudem – to obiekt ponadstuletni, 
udało nam się ściągnąć go do Wielkopolski z miejscowo-
ści położonej na terenie dawnego Cesarstwa Rosyjskiego. 
Do tej pory nie mieliśmy podobnego eksponatu. Nic nie 
wiemy również o tym, żeby w innych muzeach taki siew-
nik się zachował. Po drugie, obiekt jest „cudem” pod wzglę-
dem technicznym. Zastosowano w nim bardzo nowator-
skie rozwiązania. Służył do jednoczesnego wysiewu nasion 
i nawozów, a zatem mamy tu do czynienia z techniką, która 
dopiero teraz pojawia się w szerszym zakresie w polskim 
rolnictwie. Kiedy rozwiązanie to wprowadzono w siewniku 
wyprodukowanym przez polską Specjalną Fabrykę Siewni-
ków Towarzystwa Akcyjnego Vielwerth i Dedina, nie cho-
dziło o to, żeby zaoszczędzić czas, jak ma to miejsce obec-
nie. Głównym celem twórców urządzenia było uniknięcie 
nadmiernego zużycia nawozu. Początek XX wieku był okre-
sem kryzysu w rosyjskim rolnictwie, wszelkie oszczędności 
były więc mile widziane. 

Była to konstrukcja na owe czasy nowatorska, a czy 
doskonała technicznie? Trudno orzec. Dla nas najważniej-
sza jest ocena tego siewnika jako muzealium, a jestem 
pewien, że ściągnięcie go do Muzeum było doskonałym 
posunięciem.

Obecnie można też podziwiać wystawę czasową 
„Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!”. Proszę o niej opo-
wiedzieć. 

MN: Wystawa prezentuje dokumenty-rozkazy ze 
zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, związane 
z okresem Powstania Wielkopolskiego oraz autonomii 
Wielkopolski. Jest to wystawa adresowana przede wszyst-
kim do specjalistów, historyków lub kogoś, kto ma świado-
mość, że tego typu dokumenty znajdują się w poznańskim 
archiwum, ale też dla osób niezaznajomionych z tematem, 
którzy dzięki wystawie mogą tę wiedzę nabyć. 

Kolekcja rozkazów, która znajduje się w poznańskim 
archiwum jest unikatowa. Zachował się niemal komplet 
rozkazów dziennych. Dla każdego historyka wojskowości, 
znawcy autonomii Wielkopolski czy pasjonata powstania 
wielkopolskiego, zbiór ma gigantyczne znaczenie. Sam 
papier może jednak nie być szczególnie atrakcyjny dla 
potencjalnego zwiedzającego, dlatego twórcy wystawy 
wpadli na pomysł, aby urozmaicić ekspozycję włączeniem 
do niej znanych skądinąd w Poznaniu zdjęć Kazimierza 
Gregera, czyli legendarnego fotografa powstania. Zdjęcia 
są bardzo efektowne, przez co wystawa nabiera specyficz-
nego charakteru i jest przystępna dla każdego widza. 

Chciałbym podkreślić, że wystawa jest wypożyczona 
z Archiwum Państwowego w Poznaniu, a archiwum zor-
ganizowało ją we współpracy z Muzeum Historii Miasta 
Poznania. 
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W tym roku mieliśmy wyjątkowo suchą i ciepłą 
zimę, ale deszczowy przełom wiosny i lata. Jak chro-
nić rośliny przed tak zmiennymi warunkami atmos-
ferycznymi?

Ciepła zima to wyjątkowy okres. Niektóre gatunki, 
które podczas wcześniejszych zim zrzucały liście, w tym 
roku tego nie zrobiły, wymieniały je dopiero wczesną 
wiosną. Taka sytuacja jest dla roślin dość nietypowa, 
zaczęły się więc bardzo szybko rozwijać, wcześniej kwit-
nąć. Wszyscy w branży spodziewaliśmy się, że muszą 
jeszcze przyjść przymrozki, które zwykle pojawiały się 
w okolicach 15 maja, ale tego roku ich nie było. Zazwy-
czaj powodowały, że rośliny wrażliwe na niskie tempera-
tury nawet traciły liście czy kwiaty. Dlatego też z wieloma 
czynnościami w ogrodzie czeka się do tak zwanej zimnej 
Zośki, na przykład z sadzeniem pomidorów. 

W tym roku było inaczej. Rośliny bardzo intensyw-
nie rosły od wczesnej wiosny aż do połowy lata. Ocie-
plenie powoduje, że do naszego klimatu zaczynają być 
wprowadzane gatunki, które wcześniej się tu nie zado-
mowiały. Widzimy, że niektórzy sadzą w ogrodach palmy 
pochodzące z innej szerokości geograficznej, choć są to 
często gatunki takie jak Trachycarpus fortunei, które zno-
szą temperatury do – 15º C. Bardzo ciepłe zimy i dość wil-
gotne wiosny sprzyjają gatunkom, które nie są typowe 
dla Europy Środkowej. 

Czy powinniśmy chronić rośliny przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi? Możemy próbować je 
zabezpieczać na różne sposoby, okrywać, sadzić w miej-
scach, gdzie będą bardziej chronione. Dla przykładu 
magnolie należy sadzić tak, aby od strony zachodniej 
i północnej były osłonięte, a od południa miały jak naj-
więcej światła, w takiej lokalizacji roślina będzie rozwijać 
się najlepiej. Właściwie większość gatunków, które do tej 
pory nie były u nas spotykane, sadzone w dobrym miej-
scu, osłoniętym i z południową wystawą, mają rację bytu. 
Mam na myśli hibiskusy syryjskie, araukarię czy aukubę.

Hibiskusy mają chyba różną odporność. Mam dwa 
w ogrodzie i dwa w domu. Kiedyś wystawiłam je za O
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wcześnie na balkon, przyszedł przymro-
zek, i pomimo że okrywałam je folią, bar-
dzo ciężko chorowały.

Najczęściej uprawiane są dwa gatunki 
hibiskusa. W ogrodzie sadzony jest hibi-
skus syryjski, odmiana odporniejsza, 
rosnąca w gruncie, natomiast ten upra-
wiany w domach, w doniczkach to hibiskus 
chiński, który nie ma szans przezimowania 
na zewnątrz. 

Muszę jednak przyznać, że hibiskusy 
lepiej przetrwały przymrozek niż olean-
dry. Na południu Niemiec widuję olean-
dry wsadzone do ziemi...

Rośliny zdecydowanie lepiej zimują, 
jeśli są posadzone w gruncie. Kiedy te 
doniczkowe wystawiane są na zewnątrz 
i nastąpi spadek temperatur do – 5ºC 
czy – 8ºC, przez mróz niszczone zostają 
najmłodsze korzenie znajdujące się przy 
obwodzie doniczki. Jeśli zakorzenione 
są głęboko w gruncie, mają dużo więk-
szą szansę przezimowania. Jeśli zabezpie-
czymy korzenie na zimę – zrobimy kop-
czyk, położymy worki z korą czy torfem, 
niska temperatura nie będzie działać tak 
silnie. Co także ważne, bardziej wrażliwe 
gatunki powinniśmy sadzić wiosną, aby do 
kolejnej zimy zdążyły się zakorzenić. Zimą 
roślinom szkodzi jednak nie tylko mróz, ale 
również wysuszające silne wiatry. Jeśli sys-
tem korzeniowy jest głęboki, będzie w sta-
nie pobrać wodę, zanim ją wiatr wysuszy. 

Czy o rośliny hodowane w dużym 
mieście, narażone na silną emisję zanie-
czyszczeń, powinno dbać się inaczej?

Są gatunki, które tolerują zanieczysz-
czenie powietrza w mieście i właściwie nie 
wymagają jakiejś szczególnej opieki. Należą 
do nich kasztanowce, jodły jednobarwne, 
lipa. Gatunków wrażliwych pod względem 
czystości powietrza nie powinno się sadzić 
w mieście. Wiele jednak zależy od zim, opa-
dów śniegu oraz od tego ile soli na drogach 
wysypią służby. Jednym czynnikiem jest 
bowiem zanieczyszczenie powietrza, które 
jest ostatnimi czasy mniejsze, ponieważ 
zwracamy na nie większą uwagę, walczymy 

z niską emisją, drugim natomiast – zasole-
nie. Silnie wpływa ono na rośliny sadzone 
przy drogach. Zaobserwować można, że 
często stawiane są przy nich osłony z mat 
wiklinowych, słomy czy tkanin polipropyle-
nowych. Ma to zapobiegać dostawaniu się 
śnieżnego błota z solą pod rośliny. 

Czy w naszych ogródkach jesteśmy 
w stanie bardziej zapobiegać uszkodzeniu 
roślin? Na pewno nie powinniśmy ich nad-
miernie nawozić, zwłaszcza w drugiej poło-

wie roku. Podsypywanie nawozem mine-
ralnym jest równoznaczne z zasalaniem 
podłoża. Możemy w ten sposób doprowa-
dzić do wysuszania roślin, podobnie jak 
w przypadku wspomnianego wcześniej 
zimowego wiatru. Tworzy się duże stęże-
nie soli, która zabiera wodę roślinie. 

Obecnie często nie sadzi się drzew 
w gruncie, tylko w wielkich betonowych 
donicach. Zawsze myślę, że chyba ziemi 
wystarczy tym drzewom może na pięć 
lat, nie rozwiną się dalej i kiedy zabrak-
nie miejsca, zginą. Po co to się robi?

Robi się to, kiedy w danym miejscu 
nie ma innej możliwości. W miastach silna 
jest infrastruktura podziemna, tak zwana 
sieć mediów, czyli rury z wodą, gazem, 
przewody z prądem, kanalizacją. Utrud-
niają one sadzenie drzew w wielu miej-
scach, ponieważ mogłoby doprowadzić 
do zaczopowania rur przez system korze-
niowy drzew. Z tego powodu wybiera się 
mniejsze zło i sadzi rośliny do większych 
donic na powierzchni terenu.

Myślę, że drzewa w takich donicach 
mogą rosnąć wiele lat jeśli będą dobrze 
pielęgnowane. Odpowiednia pielęgnacja 
to między innymi przycinanie – wykony-
wanie cięcia sanitarnego i formującego, 
aby drzewa nie stworzyły zbyt silnej korony 
i nie stały się zagrożeniem. 

Ale na pewno nie będą żyć tyle, co 
wsadzone do ziemi... 

Pewnie, że nie tyle co dęby w Roga-
linie, ale zależy nam, żeby chociaż przez 

jakiś czas w miejscach zabetonowanych 
widzieć zieleń. Dzięki gazonom możemy 
to uzyskać. 

Oprócz sklepu ogrodniczego ofe-
rujecie Państwo usługi projektowania 
i zakładania ogrodów. Czy cieszą się 
dużym powodzeniem?

Spora część społeczeństwa w ostat-
nich latach przeprowadza się z mieszkań 
do domów bądź szeregowców, stąd duże 
zainteresowanie aranżacją małych przy-
domowych ogrodów. Klienci często szu-
kają pomysłu. Zależy im na małych, wolno 
rosnących roślinach. Często są to odmiany 
szczepione, charakteryzujące się wol-
nym lub oryginalnym wzrostem, na przy-
kład rosnące kolumnowo, zwieszające się, 
przybierające kształt kielicha, jak odmiana 
wiśni piłkowanej Kanzan czy Royal Bur-
gundy. Bardzo wolno rośnie odmiana 
sosny bośniackiej Schmidtii czy cyprysik 
łuskowaty Nana Gracilis. Ich roczne przyro-
sty utrzymują się na poziomie kilku centy-
metrów, dlatego mogą rosnąć przez wiele 
lat w małych ogrodach, nie stając się czymś 
uciążliwym, co mogłoby na przykład prze-
słonić światło w domu.

W ogrodnictwie, tak jak w niemal 
każdej dziedzinie, zaobserwować można 
mody. Jakie rozwiązania i rośliny dziś 
cieszą się największą popularnością? 

Największym zainteresowaniem cie-
szą się obecnie wieloletnie rośliny kwit-
nące, czyli byliny. Są to gatunki roślin ziel-
nych, które w większości zamierają na zimę, 
budząc się ponownie na wiosnę. Kupo-
wane są zazwyczaj właśnie gdy zaczynają 
kwitnąć.

Drugą grupą roślin cieszących się 
powodzeniem są tak zwane trawy wyso-
kie – rozplenica japońska, miskanty, 
trzcinnik. Największe zainteresowanie 
nimi pojawia się w miesiącach jesiennych, 
ponieważ wyglądają wtedy bardzo ładnie. 
Wiosną, trawy dopiero budzą się do życia, 
nie są bardzo atrakcyjne, więc jeśli ktoś 
się na nich nie zna, raczej ich wtedy nie 
kupi. 

...Myślę, że tak jest z większością 
roślin. Podoba nam się kwitnąca, ale 
to niestety oznacza, że niebawem prze-
kwitnie.

Sztuka projektowania ogrodów polega 
na tym, by w każdym miesiącu pojawiła się 
w nim jakaś atrakcja. Ogród powinien być 
wiecznie żywy. 

Kilkanaście lat temu dominowała 
moda na rośliny iglaste. Jednak ogród 
ograniczony wyłącznie do iglaków nie 
żyje tak bardzo, jak ten z roślinami liścia-
stymi, bylinami, trawami, wrzosami. Dla-
tego zawsze zachęcam do ich sadzenia 

– dopiero wtedy uzyskamy ogród żyjący 
przez dwanaście miesięcy.

Kwitnąca wiśnia piłkowana Royal Burgundy

15-letnia sosna bośniacka Schmidtii
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W maju obchodziliśmy 30-lecie 
Samorządu Terytorialnego. Co oznaczały 
ostatnie trzy dekady dla miast takich jak 
Wągrowiec?

Spotykam czasem osoby odwiedzające 
Wągrowiec pierwszy raz od dziesięciu-pięt-
nastu lat, które nie potrafią ukryć zasko-
czenia połączonego z zachwytem nad 
zmianami, jakie dokonały się w naszym 
mieście. Gdy wydłużymy tę perspektywę 
do trzydziestu lat, to pod wieloma wzglę-
dami będziemy mówić o dwóch różnych 
miastach i nie mam tutaj na myśli jedynie 
zmian w otaczającej nas rzeczywistości, ale 
także te, które dokonały się w naszej men-
talności. Trzy ostatnie dekady to okres bez-
precedensowego w historii miasta rozwoju, 
który zawdzięczamy mądrości i daleko-
wzroczności samorządowców w kolejnych 
kadencjach. O tym, że dobrze wykorzy-
stano minione trzydzieści lat najlepiej 
świadczy rzadko przywoływany w zesta-
wieniach wskaźnik, jakim jest migracja 
ludności – w sytuacji, gdy ogromna liczba 
miast w Polsce odnotowała liczący od kil-
kunastu do kilkudziesięciu procent ubytek 
mieszkańców, w Wągrowcu obserwowali-
śmy ich przyrost, a w ostatnich latach sta-
bilną liczbę. Według mnie te dane bardzo 
wyraziście dowodzą, że dobrze się tu żyje. 

Jak świętowany był przez Państwa 
ten ważny jubileusz?

Nikt nie planował epidemii koronawi-
rusa, która w ciągu zaledwie dwóch-trzech 
miesięcy zmieniła nasze plany i możliwości 
do tego stopnia, że uznaliśmy, iż nie jest to 
dobry moment na świętowanie.

Od stycznia mieszkańcy Wągrowca 
mogą się cieszyć zrewitalizowaną Miej-
ską Biblioteką Publiczną. Na czym pole-
gała metamorfoza?

Nasza książnica otrzymała z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ponad dwieście jedenaście tysięcy złotych 
dofinansowania na modernizację. Dopo-
sażono ją w nowoczesny sprzęt: zestaw 
mobilny oraz interaktywną podłogę edu-
kacyjną, co pozwoliło poszerzyć ofertę 
zajęć – budynek jest bowiem wykorzysty-
wany na potrzeby multimedialnych lekcji 
dla dzieci i młodzieży. Biblioteka zyskała 
też narzędzia do nowych działań służących 
podnoszeniu kompetencji cyfrowych osób 
dorosłych i seniorów.

Modernizacji zostanie poddane rów-
nież Centrum Edukacji Ekologicznej…

To ambitny projekt, który łączy 
w sobie korzyści ekologiczne z edukacyj-
nymi, a przy okazji pozwoli na poszerze-
nie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla 
mieszkańców i przyjezdnych. Na realizację 
udało nam się uzyskać ponad trzy miliony 
sześćset tysięcy złotych dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, czyli sześćdziesiąt pięć 
procent planowanych kosztów inwestycji. 
Głównym „beneficjentem” będzie obszar 
dawnego parku, który zostanie tą drogą 
przywrócony miastu. Planowany jest punkt 
edukacyjny na terenach zielonych wzdłuż 
rzeki Wełny, budowa pomostu i tarasu 
edukacyjnego przy rzece, budowa punktu 
edukacyjnego do prowadzenia zajęć 
z miejscem na ognisko, budowa kina ple-
nerowego oraz kameralnego placu zabaw 
o profilu ekologicznym. Powstanie także 
edukacyjny szlak pieszo-rowerowy, zlo-
kalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki. Realizacja modernizacji tego terenu 
odbywać będzie się w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Wyłoniony w procedurze prze-
targowej wykonawca będzie zobowiązany 
do sporządzenia dokumentacji technicz-
nej w okresie od października 2020 roku 
do maja 2021 roku i uzyskania pozwole-
nia na budowę, a następnie – od czerwca 
do listopada 2021 roku – realizacji robót 
budowlanych.

W ostatnim czasie realizowaliście 
Państwo także wiele innych inwestycji. 
Jakich? 

Wśród przedsięwzięć z ostatnich kil-
kunastu miesięcy, którymi możemy się 
pochwalić, muszę wymienić powstanie 
nowoczesnego i funkcjonalnego żłobka 
miejskiego, który po oddaniu do użytku 

O samorządności, 
nowych 

inwestycjach 
i urokach 

wągrowieckiej 
ziemi

z burmistrzem Wągrowca 
Jarosławem Berendtem 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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został okrzyknięty jednym z najładniej-
szych tego typu obiektów w Wielkopolsce. 
Z powodzeniem realizujemy też zadania 
z naszego programu wyborczego, w tym 
m.in. powstanie Wągrowieckiego Roweru 
Miejskiego, który zyskał ogromną popu-
larność wśród mieszkańców oraz dostęp 
do szerokopasmowego internetu dla 
kilku tysięcy wągrowieckich gospodarstw 
domowych. Budujemy kolejne ulice, oświe-
tlamy je nowoczesnymi lampami ledo-
wymi, oddajemy do użytku nowe ścieżki 
rowerowe i przygotowujemy dokumenta-
cje techniczne dla modernizacji kolejnych 
ulic. Sukcesem zakończyły się też nasze 
działania związane z przywróceniem przy-
gotowywania posiłków dla dzieci w przed-
szkolnych i szkolnych kuchniach. Dodajmy 
do tego poprawę infrastruktury sportowej 
oraz realizowane modernizacje dwóch pla-
ców zabaw dla dzieci, z uwzględnieniem 
potrzeb maluchów z niepełnosprawno-
ściami. Zakupiliśmy także dwa samochody 
do przewozu osób niepełnosprawnych, 
uniezależniając się dzięki temu od kosz-
townych usług zewnętrznych, a w ramach 
usług prospołecznych wprowadziliśmy 
pilotażowy program bransoletek życia dla 
pierwszych pięćdziesięciu wągrowieckich 
seniorów.

Już od 1 lipca można zgłaszać pro-
jekty do Wągrowieckiego Budżetu Oby-
watelskiego na 2021 rok. Jak dużą popu-
larnością cieszyły się poprzednie edycje? 

Miasto Wągrowiec w 2014 roku po 
raz pierwszy ogłosiło budżet obywatelski, 
dotyczył planów na rok następny, a w lipcu 
bieżącego roku rozpoczął się nabór zgło-

szeń do siódmej już edycji. Jest to narzę-
dzie dialogu z mieszkańcami, które ma 
długą tradycję i cieszy się rosnącą popu-
larnością. W 2019 roku po raz pierwszy 
budżet obywatelski został przeprowa-
dzony na nowoczesnej platformie elek-
tronicznej. Dzięki temu udogodnieniu 
w jednym miejscu można zgłosić projekt, 
zobaczyć etapy głosowania oraz oddać 

głos. Ponadto narzędzie to pozwala na 
łatwe udostępnienie wszystkich informa-
cji w mediach społecznościowych i pro-
mocję danego zadania, na którym zależy 
na przykład zgłaszającym projekt. 

W ubiegłym roku mieszkańcy wystą-
pili z dwudziestoma czterema projektami 
i tylko jeden z nich nie uzyskał pozytywnej 
oceny. Oddano łącznie trzy tysiące czte-
rysta sześćdziesiąt osiem głosów. Miesz-
kańcy zdecydowanie poparli projekt 

„Modernizacja/wymiana sprzętu na placu 
zabaw dla dzieci przy ulicy Wiśniowej 
w Wągrowcu”, realizację którego rozpocz-
niemy w najbliższych tygodniach. Myślę, 
że o sukcesie budżetu obywatelskiego 
przesądza właśnie to, że mieszkańcy dość 
szybko widzą efekt swojego zaangażowa-
nia w sprawy miasta. 

Wągrowiec jest miastem pięknie 
położonym wśród jezior, lasów, rzek... 
Jest też Szlak Cysterski. Czy tego lata 
spodziewacie się Państwo zwiększo-
nego ruchu turystycznego, spowodo-
wanego strachem przed opuszczaniem 
kraju?

Mam wrażenie, że coraz częściej doce-
niamy walory przyrody i korzystamy z zalet, 
jakie niesie za sobą przebywanie na łonie 
natury. Sądzę, że właśnie w tym kierunku 
musimy zmierzać, aby miasto było atrak-
cyjne dla turystów i stąd moje starania o to, 
żeby miejska zieleń była zadbana, a prze-
strzeń uporządkowana i funkcjonalna. 
Myślę, że olbrzymim atutem Wągrowca 
jest bardzo zróżnicowana oferta nocle-
gowa dla osób o różnych wymaganiach 
i możliwościach finansowych. Uważam, 

że szczególną szansą 
dla rozwoju tury-
styki jest pole cam-
pingowo-caravanin-
gowe przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji 
w Wągrowcu.  Ta 
f o r m a  t u r y s t y k i 
z wielu powodów 
cieszy się ogromną 
p o p u l a r n o ś c i ą , 
a atrakcje i malowni-
cze położenie miasta 
sprawiają, że jest to 
idealne miejsce na 

wakacyjny przystanek. 
Tu miłośnicy campe-

rów i wypoczynku pod namiotem znajdą 
wszystko to, co cenią i czego szukają 
w takich miejscach: czyste, nowoczesne 
zaplecze socjalne, bazę sportową: boiska, 
korty, wypożyczalnie sprzętu wodnego, 
bogatą ofertę gastronomiczną oraz naszą 
największą atrakcję, czyli Aquapark. 

W tym roku postanowiliśmy zaprezen-
tować naszą bazę rekreacyjną i turystyczną 

na Międzynarodowych Targach Poznański 
w ramach wydarzenia „Letni Targ Rodzinny”. 
Chcemy przekonać Wielkopolan, że warto 
nas odwiedzić i skorzystać z bazy przygo-
towanej z myślą o aktywnym wypoczynku 
blisko natury. Jestem przekonany, że każdy, 
kto przyjeżdża do Wągrowca odkrywa 
w naszym mieście ogromny potencjał tury-
styczny – nie może być inaczej skoro – jak 
głosi nasze hasło promocyjne – ”Wągro-
wiec wyzwala energię”!

Jakie są Pana plany...?
O naszych planach mógłbym mówić 

dużo i długo, skupię się jednak na trzech 
zagadnieniach. Pierwszym jest moderni-
zacja ulic wjazdowych do miasta: Rogoziń-
skiej, Skockiej i Gnieźnieńskiej. Zyskają na 
tym nie tylko ich użytkownicy, ale także… 
wizerunek miasta. Podjęliśmy też starania, 
by dowiedzieć się, jakie są szanse wyko-
rzystania energii geotermalnej drzemią-
cej podobno pod  miastem. Jeśli nasze 
zamierzenia się powiodą, to w perspekty-
wie najbliższych miesięcy zostanie wyko-
nany odwiert. Zależy to od uzyskania środ-
ków zewnętrznych, bowiem miasta nie 
stać na realizację tak kosztownego bada-
nia. Będziemy się także starać o uzyska-
nie dofinansowania na rewitalizację plaży 
miejskiej, kąpieliska, terenów przyległych 
wraz z amfiteatrem oraz części promenady 
nad Jeziorem Durowskim. To sztandarowa 
inwestycja w tej kadencji, która – po zakoń-
czeniu konkursu na koncepcję, zorganizo-
wanego we współpracy ze Stowarzysze-
niem Architektów Polskich – jest obecnie 
na etapie opracowywania dokumentacji 
projektowej. 

Rower miejski

Wizualizacja projektowanego Eko-Parku przy tzw. Księżym Kacerku
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Woda jest podstawą życia i rozwoju 
cywilizacji, ale tylko dzięki jej właściwemu 
zagospodarowaniu możemy czuć się bez-
piecznie. O takie bezpieczeństwo przez 
54 lata dbał Wielkopolski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. To 
był dobry okres dla gospodarki wodnej. 
Zrealizowano wiele inwestycji związa-
nych z zabezpieczeniem przed powodzią, 
zaopatrzeniem ludności w wodę, reten-
cją wodną, jak również projektami służą-
cymi rolnictwu. Dzięki sprawnej organiza-
cji, doświadczeniu, specjalistycznej wiedzy 
i działaniom interwencyjnym niejedno-
krotnie Zarząd wraz z odpowiedzialnymi 
służbami usuwał skutki powodzi i zapo-
biegał ich powstawaniu. 

Od 1 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany 
w zarządzaniu wodami w kraju. W dniu 
23 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowa 

ustawa Prawo Wodne, 
zgodnie z którą z dniem 
0 1 . 0 1 . 2 0 1 8  r.  n owo 
powstałe Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie przejęło 
kompetencje, jakie do tej 
pory miały wojewódzkie 
zarządy melioracji i urzą-
dzeń wodnych. W dniu 
30 grudnia 2017 r. Mini-

ster Środowiska zaakceptował statut Wód 
Polskich. Struktura tej instytucji wygląda 
następująco: Krajowy Zarząd Gospo-
darki Wodnej, 11 Regionalnych Zarzą-
dów Gospodarki Wodnej, Zarządy Zlewni 

– odpowiadające poziomem wcześniejszym 
Zarządom Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oraz tzw. Nadzory Wodne.

Główna różnica pomiędzy nową 
a dotychczasową strukturą sprzed stycz-
nia 2018 r. polega na tym, iż do końca 2017 
r. zarządy melioracji wykonywały zadania 
zlecone przez Ministra Rolnictwa zajmu-
jąc się m.in. administrowaniem, utrzyma-
niem i eksploatacją cieków naturalnych 
służących rolnictwu oraz realizacją inwe-
stycji, jako podmioty podległe lokalnym 
marszałkom. Obecnie prawa i obowiązki 
zarządów melioracji przejęły Wody Polskie, 
w szczególności Zarządy Zlewni, które jako 

instytucje państwowe podlegają właści-
wemu ministerstwu.

Do końca 2017 r. w skali kraju było 17 
zarządów wojewódzkich, w tym jeden na 
Żuławach. Sejmiki wojewódzkie posta-
wiły swe zarządy melioracji w stan likwida-
cji, a ich dotychczasowi dyrektorzy zostali 
powołani na likwidatorów. 

Do Wód Polskich przeszło ok. 2,5 tys. 
dotychczasowych pracowników Zarządów. 
Obecna rola likwidatorów została ograni-
czona do strony formalnej, m.in. przygo-
towanie wniosków o wygaszanie trwałych 
zarządów w stosunku do gruntów skarbu 
państwa.

Pod zwierzchnictwem marszałków 
województw zarządy melioracji praco-
wały przez 18 lat. W tym okresie w Wiel-
kopolsce zrealizowano zadania za ponad 
miliard złotych, z tego ponad 700 milionów 
złotych to zadania inwestycyjne, a około 
300 milionów złotych wydano na utrzy-
manie wód i cieków. W skali całego kraju 
17 zarządów, w których pracowało około 
2,5 tysiąca ludzi, zrealizowano zadania na 
kwotę około 10 mld złotych. 

O istocie działalności likwidowa-
nego Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu świad-
czą również liczby. Z dniem 01.01.2018 r. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Arkadiusz Błochowiak

Nowe realia 
polskiej gospodarki 
wodnej

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak

Zbiornik Wonieść
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Polskie przejęło 51 przepom-
powni, 38 zbiorników wodnych, 
w których można było retencjo-
nować ponad 61,3 mln m3 wody, 
774 km wałów przeciwpowo-
dziowych oraz 7 tysięcy kilome-
trów rzek i kanałów wraz z towa-
rzyszącymi im 56 kilometrami 
rurociągów, 446 przepustów 
wałowych, 928 innych urządzeń 
na rzekach i kanałach oraz 1908 
budowli piętrzących. Umożli-
wiają one nawodnienie ponad 
57 tysięcy hektarów użytków rol-
nych w okresach suszy.

Na przestrzeni wielu lat działalności 
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu radził sobie z okre-
sami suszy, jak i powodzi. Służby związane 
z gospodarką wodną służyły pomocą i radą 
w przeciwdziałaniu ich skutkom. 

Duże znaczenie dla gospodarki wod-
nej w regionie ma również tzw. mała reten-
cja, czyli działania mające na celu spowol-
nienie oraz zatrzymanie odpływu wód ze 
zlewni rzecznej, przy zastosowaniu nie-
wielkich zbiorników, a także budowle pię-
trzące na ciekach, kanałach i rowach. Na 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 
mieszkańców czy skuteczną walkę z niedo-
borem wody składa się zarówno sprawne 
działanie dużych zbiorników i urządzeń, 
jak i metry sześcienne wody zatrzymane 
w gruncie dzięki mądrej agrotechnice, 
zadbanym rowom melioracyjnym oraz 

potencjałowi retencyjnemu tworzonemu 
na wsi i w lasach. 

Mając powyższe na uwadze przygo-
towany został Program Małej Retencji 
dla Województwa Wielkopolskiego, który 
został pozytywnie zaopiniowany przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 
Program ten zakładał zwiększenie retencji 
na terenie województwa do 180 milionów 
m3 wody.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Poznaniu w okresie dzia-
łalności wybudował 38 zbiorników reten-
cyjnych pozwalających retencjonować 
ponad 61 milionów m3 wody. Wykonał 
system monitorowania i sterowania zarzą-
dzeniami przeciwpowodziowymi, który 
był nowatorskim rozwiązaniem w zakresie 
monitorowania stanu wód z możliwością 
szybkiego reagowania na zmieniające się 
warunki wodne. 

Wielkopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Poznaniu wiele 
inwestycji zrealizował przy 
pomocy środków unijnych. 
Przeprowadzono 79 przed-
sięwzięć z udziałem fun-
duszy z Unii Europejskiej. 
WZMiUW otrzymał przez 
minioną dekadę ponad 
444 miliony złotych z UE. 
Były to fundusze z sekto-
rowych programów ope-
racyjnych na lata 2004-

2006 oraz poprzedniej unijnej siedmiolatki: 
PROW i WRPO na lata 2007-2013. 

Ostatnią inwestycją jaką przeprowadził 
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu, będąc już w likwi-
dacji, było zagospodarowanie retencyjne 
zlewni Rowu Złotnickiego. Inwestycja ta 
polegała na budowie zbiornika reten-
cyjnego wraz z filtrem gruntowo-roślin-
nym. Projekt otrzymał dofinansowania 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Celem Projektu w szczególności była 
poprawa stanu środowiska naturalnego, 
czystości wód i gleby oraz ochrona Jeziora 
Strzeszyńskiego. 

Dzięki zrealizowanym inwestycjom 
melioracyjnym i przeciwpowodziowym 
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu zmienił oblicze wielu 
miast i wsi.

zbiornik Radzyny

zbiornik Miedzichowo
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Veolia kontynuuje ponadstuletnią 
tradycję produkcji energii elektrycznej 
w Poznaniu. Jak to się zaczęło?

Jeśli mielibyśmy rzeczywiście zacząć 
od początku, trzeba by cofnąć się do 
przełomu XIX i XX wieku, kiedy w Pozna-
niu działało pięć prywatnych elektrowni 

– w tym ta należąca do Przedsiębiorstwa 
Tramwajowego – a od 1904 roku także 
miejska, przy ul. Grobla. I to jest począ-
tek  zawodowej energetyki w Pozna-
niu. Jednak dla nas, energetyków z Veolii, 
prawdziwa inauguracja to rok 1929 i uru-
chomienie nowoczesnej na owe czasy 
elektrowni na Garbarach, którą stop-
niowo rozbudowywano, a w roku 1965 
rozpoczęto jej przebudowę na elektro-
ciepłownię. Ze względu na ciągle rosnące 
potrzeby miasta oraz ograniczenie moż-
liwości rozbudowy Elektrociepłowni 
Garbary, w roku 1970 podjęto decy-
zję o budowie nowego źródła. Pierw-
sze dostawy ciepła z Elektrociepłowni 
Karolin popłynęły w roku 1975. I tak jest 
do dziś – produkujemy ciepło i energię 
elektryczną oraz parę technologiczną na 
potrzeby mieszkańców Poznania, insty-
tucji publicznych, okolicznego przemysłu, 
ale nie zapominamy przy tym o koniecz-
ności stałego doskonalenia się, rozwijania, 
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań 
przyjaznych środowisku.

Czym jest ciepło systemowe?
To określenie dla ciepła i ciepłej wody 

użytkowej, dostarczanych przez pol-
skie przedsiębiorstwa ciepłownicze do 

biur, mieszkań, zakładów przemysłowych 
i obiektów handlowych. Produkowane 
w elektrociepłowniach wraz z energią 
elektryczną w skojarzeniu – czyli koge-
neracji, co jest optymalnym sposobem 
zaopatrywania miast w ciepło, przede 
wszystkim z powodu wysokiej efektyw-
ności procesu oraz  zużycia paliw. Przesy-
łane jest dzięki instalacjom ciepłowniczym 
w sposób  przyjazny środowisku, bezob-
sługowy, niezawodny, bezpieczny i kon-
kurencyjny cenowo. Obecne nowoczesne 
systemy przesyłu ciepła wykorzystują roz-
wiązania z obszaru „Smart city”, automa-
tycznie dostosowujące  pracę do odczy-
tywanych zdalnie i w czasie rzeczywistym 
parametrów z poszczególnych elementów 
sieci, takich jak przepompownie czy węzły. 
W efekcie możliwe jest bardziej  racjonalne 
wykorzystywanie energii z korzyścią dla 
środowiska (bo zmniejsza się emisję dwu-
tlenku węgla) i portfela użytkowników.

Obserwujemy obecnie tendencję 
do rezygnacji z węgla na rzecz paliw 
bardziej przyjaznych środowisku. Jak 
odpowiada na to wyzwanie Veolia Ener-
gia Poznań?  

Od wielu lat wykorzystujemy nie tylko 
węgiel, ale i biomasę – czyli paliwo neu-
tralne pod względem CO2. W tym roku 
rozpoczęliśmy projekt „zielonych weeken-
dów” – okresowej produkcji ciepła wyłącz-
nie z biomasy przy współpracy z Instalacją 
Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych, dzięki czemu ograniczamy  
wpływ na środowisko i przyczyniamy się 

do czystszego powietrza w mieście. Stawia-
jąc na wzrost udziału produkcji ze źródeł 
odnawialnych, wpływamy też na zmniej-
szenie śladu węglowego przedsiębior-
stwa i stawiamy kolejny krok w kierunku 
dekarbonizacji. W te działania wpisują się 
także inne nasze projekty – we współpracy 
z firmą Volkswagen wdrożyliśmy odzysk 
ciepła ze sprężarek w halach produkcyjnych 
Odlewni w Poznaniu. W pobliskim Szlachę-
cinie natomiast trwają ostatnie przygoto-
wania do uruchomienia instalacji odzy-
sku ciepła ze ścieków podczas procesu ich 
oczyszczania, a w Elektrociepłowni Karolin 
budujemy akumulator ciepła. Przygotowu-
jemy się także do zastąpienia innymi tech-
nologiami części funkcjonujących obecnie 
bloków węglowych. Tego typu projekty 
są zgodne z naszą misją, czyli odnawia-
niem zasobów świata, i z zasadami gospo-
darki o obiegu zamkniętym. Chcemy, by 
zasoby, które do tej pory były traktowane 
jako bezwartościowe – czy to ciepło odpa-
dowe trafiające do otoczenia, czy ścieki – 
można było wykorzystywać do zaspokaja-
nia potrzeb lokalnych społeczności, np. do 
produkcji ciepła. 

Nieco z innej” beczki”…
Ciekawym precedensem było m.in. 

osiedlenie się pary sokołów wędrow-
nych na platformie lęgowej zamontowa-
nej na kominie Elektrociepłowni Karolin. 
Jakie inne kroki poczyniono na rzecz 
ochrony środowiska i klimatu?

Platformę lęgową zamontowaliśmy 
dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na 

O początkach produkcji 
energii w Poznaniu, dbałości 
o bioróżnorodność i obiegu 
zamkniętym 

z wiceprezesem Veolii Energii Poznań  
Janem Picem rozmawia  
Mariola Zdancewicz
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Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. 
Pierwszymi jej mieszkańcami 
w 2018 roku były pustułki, jed-
nak z przyczyn nie do końca 
wyjaśnionych z lęgu udało się 
uratować tylko jedno pisklę, 
a para dorosłych zaginęła. W bie-
żącym roku platformę wykorzy-
stały sokoły wędrowne, które 
szczęśliwie odchowały cztery 
zdrowe młode, zaobrączkowane 
w maju 2020. Ponadto – na budynku biu-
rowca zamontowano budki lęgowe dla 
jerzyków. Na terenach zielonych należą-
cych do Veolii od kilku lat chroni się nie-
toperze, poza montowaniem specjalnych 
budek przeprowadzono kilka udanych 
akcji ratujących te ssaki, we współpracy 
z Polskim Towarzystwem Ochrony Przy-
rody Salamandra. W czasie suszy wysta-
wia się też specjalne poidła dla ptaków 
i zwierząt. Dbając o najmniejszych lokato-
rów i „gości”, w kilku miejscach elektrocie-
płowni zadbaliśmy o przygotowanie tzw. 
hoteli dla owadów.

Przy udziale specjalistów z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego przeprowadziliśmy 
inwentaryzację terenów cennych przyrod-
niczo. Dzięki akcji nasadzeń na terenach 
Veolii Energii Poznań przybyło kilkadzie-
siąt drzew iglastych i liściastych oraz pole 
lucerny siewnej. W akcji sadzenia  krzewów 
przyjaznych ptakom wzięli udział pracow-
nicy spółki. Wokół centrum konferencyj-
nego powstały rabaty kwiatowe z gatun-
kami sprzyjającymi rozwojowi owadów,  
w tym też celu  rozpoczęliśmy  zakładanie 
kwietnej łąki. Przy zasadzonych młodych 
drzewkach w tym roku umieściliśmy spe-
cjalne worki nawadniające. 

Działania związane z dbałością 
o bioróżnorodność to oczywiście tylko 
dodatek do naszych codziennych sta-
rań, związanych z produkcją energii. 
Przez ostatnich dziesięć lat zmniejszyli-
śmy dwukrotnie zużycie wody; pobraną 
z Warty wykorzystuje się wielokrotnie, 
a ponad sześćdziesiąt procent po oczysz-
czeniu trafia z powrotem do rzeki. Dzięki 
podłączeniom budynków do miejskiej 
sieci cieplnej pomagamy likwidować 
szkodliwą niską emisję w mieście. Stosu-
jemy gospodarkę obiegu zamkniętego – 
pozostałości po procesie spalania to dla 
nas nie bezużyteczne odpady, ale dodat-
kowy produkt, który znajduje zastosowa-
nie w przemyśle, m.in. cementowniach 
i budownictwie drogowym. Dzięki prze-
prowadzonym modernizacjom i inwesty-
cjom w ostatnich latach sześciokrotnie 
zmniejszyliśmy emisję pyłu, siedmiokrot-
nie – emisję tlenków siarki. Emitujemy 
już o trzydzieści procent mniej dwu-
tlenku węgla, a do 2025 roku chcemy go 

zredukować o pięćdziesiąt 
pięć procent.

N i e d aw n o  r o z s t r z y -
gnięty został konkurs dla 
studentów Politechniki 
Poznańskiej na najlepszą 
pracę inżynierską. Jakie 
prace zostały nagrodzone? 

Konkurs ten jest organizo-
wany przez Veolię Polska i Poli-
techniki w Łodzi, Warszawie 
i Poznaniu, realizowany w tych 
miastach przez lokalne spółki 
Veolii; w tym roku miała miej-
sce jedenasta edycja.

Od 2010 roku w plebi-
scycie wzięło udział łącznie 
około stu pięćdziesięciu stu-
dentów Politechniki Poznań-
skiej. Tematyka zgłaszanych 
prac dotyczy efektywności 
energetycznej, odnawialnych 
źródeł energii, zarządzania 
energią w przemyśle i gospo-
darce komunalnej, usług oko-
łociepłowniczych czy pro-
dukcji i dystrybucji energii 
elektrycznej. To dobra okazja 
do skonfrontowania naszych 
wieloletnich doświadczeń 
ze śwież ym spojrzeniem 
na zagadnienia energetyczne młodych 
inżynierów – zresztą kilkoro z uczestni-
ków poprzednich edycji znalazło zatrud-
nienie w Veolii Energii Poznań. W tym 
roku pierwsze miejsce zdobył student 
z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Śro-
dowiska dzięki pracy „Technologie zga-
zowania odpadów komunalnych zinte-
growane ze skojarzonym wytwarzaniem 
energii elektrycznej i ciepła”. Drugie miej-
sce i udział w zdalnej Veolia Summer 
School przypadło studentce Wydziału 
Maszyn Roboczych i Transportu za pracę 

„Analiza procesu spalania gazu ziemnego 
w modelowej komorze turbiny gazowej”.

Veolia obecna jest w życiu mia-
sta, aktywnie uczestniczy w piknikach 
rodzinnych, Poznańskim Dniu Energii 
czy Nocy Naukowców na Politechnice 
Poznańskiej. Co staracie się Państwo 
przekazać Poznaniakom podczas takich 
spotkań? Czy mówi się o oszczędzaniu 
energii?

Tradycyjnie bierzemy udział w impre-
zach i festynach organizowanych w Pozna-
niu, których temat przewodni dotyczy 
szeroko rozumianej energii. Na przygo-
towanym stoisku przedstawiamy dzia-
łania Veolii związane z produkcją ener-
gii, ochroną środowiska, troską o klimat. 
Przedstawiamy różne projekty, które służą 
oszczędzaniu energii; propagujemy walkę 
z niską emisją, usługę efektywnego zarzą-
dzania energią w budynkach, zdalne ste-
rowanie siecią, akcję „Trzymaj Ciepło” doty-
czącą badań termowizyjnych budynków, 
prezentujemy inwestycje i modernizacje 
naszych urządzeń, służące lepszemu wyko-
rzystaniu paliw i ograniczeniu szkodliwego 
wpływu na środowisko.

Chcę wyraźnie podkreślić, że naszym 
celem jest prowadzenie działań wpisują-
cych się w politykę klimatyczno-energe-
tyczną Unii Europejskiej przy zachowaniu 
bezpieczeństwa naszych klientów oraz 
pracowników.

z wiceprezesem Veolii Energii Poznań  
Janem Picem rozmawia  
Mariola Zdancewicz

Akumulator ciepła  
w budowie

Elektrociepłownia Karolin / Noc Naukowców 2019
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W tym roku Orkiestra Miasta Poz-
nania przy MPK świętuje 65-lecie 
istnienia...

Orkiestra zawiązała się po różnych pró-
bach kształtowania w latach 1952-1954. Na 
początku był zespół smyczkowy, następnie 
pojawił się akordeon, 
ale to nie była jesz-
cze namiastka orkie-
stry dętej. Była też 
zmiana dyrygenta, 
znalazł się człowiek, 
który pozwolił nabrać 
wiatru w żagle. To 
emerytowany kapi-
tan wojska polskiego 
Zygmunt Woźnie -
wicz, który pracował 
już wcześniej z orkie-
strami. Stopniowo 
zaczął wprowadzać 
zmiany w kierunku 
utworzenia ork ie -
stry dętej. W tamtych 
czasach dostęp do 
tego typu instrumen-
tów nie był łatwy, na 
początku pożyczano 
je z różnych instytucji, 
część zakupiła dzia-
łająca przy MPK rada zakładowa. Tak roz-
poczęła się nasza historia. Za datę utwo-
rzenia orkiestry uważa się dzień pierwszej 
próby, czyli 7 stycznia 1955 roku. Już w tym 
samym roku zespół brał udział w uroczy-
stościach pierwszomajowych. Na początku 
trzon muzyków stanowili pracownicy 
MPK...

A  dzisiaj?
A dzisiaj jest odwrotnie, nie ma nikogo. 

Kiedyś muzykowanie było bardzo popu-
larne. Każdy kto miał możliwość uczenia się 
gry na jakimkolwiek instrumencie, prakty-
kował to i wykorzystywał. Nawet jeśli nie 
zajmowano się tym zawodowo, a z reguły 
tak było, muzykowano w różnego rodzaju 
zespołach. Nie było telewizji, radia, a gra 
na instrumencie była formą rozrywki, spę-
dzenia czasu w towarzystwie, które łączyła 

wspólna pasja. Dlatego też prawie każdy 
z pracowników umiał coś na instrumencie 
zagrać. 

Tak to funkcjonowało przez kilka-
naście lat. Pan Woźniewicz przeszedł na 
emeryturę i 1 lutego 1968 roku orkiestrę 

objął poznański muzyk, pedagog i aranżer 
Marian Frankowski, którego znała więk-
szość osób związanych ze środowiskiem 
muzycznym w naszym mieście. Pracował 
w Teatrze Muzycznym oraz Zespole Szkół 
Muzycznych na Głogowskiej. Jako muzyk-

-pedagog miał styczność z młodzieżą, kiedy 
więc stopniowo starsza generacja odcho-
dziła, Frankowski zachęcał młodzież do 
wstąpienia w szeregi orkiestry. Ukończenie 
muzycznej szkoły średniej gwarantowało 
coraz lepszy poziom artystyczny. Im więcej 
osób z wykształceniem muzycznym poja-
wiało się w zespole, tym bardziej poziom 
zaczynał rosnąć. Jako młody człowiek – był 
koło czterdziestki, kiedy obejmował orkie-
strę – pan Marian miał myślenie postę-
powe. Zmieniał repertuar, wprowadzał 
nowocześniejsze opracowania, sam umiał 

a r a n ż o -
wać, przekładać określony rodzaj muzyki 
na orkiestrę dętą. Sporo takich opracowań 
znalazło się w repertuarze orkiestry. Poja-
wiła się wtedy moda adaptowania muzyki 
klasycznej, co stanowiło spore pole do 

popisu.  Sukcesyw-
nie zmieniał też skład 
zespołu, poziom rósł. 

W międzyczasie 
dołączyłem do orkie-
stry jako muzyk. Uczy-
łem się wówczas na 
Głogowskiej. Dwa lata 
odsłużyłem w wojsku 
w orkiestrze repre-
zentacyjnej. Po służ-
bie zapukałem do 
drzwi pana Mariana 
i… zostałem przyjęty 
do orkiestry. Po ukoń-
czeniu średniej szkoły 
poszedłem na studia, 
wtedy też pan Marian 
z a p ro p o n owa ł  m i 
praktykowanie jako 
dyrygent. Uczyłem się 
od praktycznej strony, 
poznawałem nie tylko 
zagadnienia muzyczne 

– przy tak dużym zespole pojawia się mnó-
stwo kwestii organizacyjnych, administra-
cyjnych, czy prawnych, w których należy 
się orientować. 

W październiku 2002 roku objąłem 
orkiestrę już oficjalnie, wcześniej byłem 
drugim dyrygentem, aż w końcu zamieni-
liśmy się rolami ze względu na stan zdro-
wia mojego poprzednika. Dwa lata później 
pan Marian odszedł i zostałem sam. Staną-
łem więc przed faktem organizacji wiel-
kiego jubileuszu – w 2005 roku orkiestra 
świętowała 50-lecie. Było to moje pierwsze 
poważne wyzwanie. Postanowiłem zapro-
sić na uroczystość Marka Seyfrieda – nieży-
jącego już dyrygenta orkiestry z Krakowa 
przy Hucie Sędzimira, z którym zarówno 
Marian Frankowski jak i ja, utrzymywali-
śmy kontakty. 

Jest w orkiestrach 
dętych jakaś siła...

z kapelmistrzem Orkiestry Miasta Poznania przy MPK Poznań Sp. z o. o. Jarosławem 
Goerlichem rozmawia Mariola Zdancewicz
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Skład orkiestry cały czas się zmieniał, 
dochodzili nowi muzycy, którzy nie praco-
wali w zawodzie. Jeszcze za czasów pana 
Mariana przybyło sporo muzyków-eme-
rytów z orkiestry wojskowej. Kiedy prze-
jąłem „dowództwo” w orkiestrze, miałem 
do czynienia z osobami starszymi od sie-
bie, trzeba było nauczyć się w tym odnaj-
dywać. Starałem się to robić spokojnie, 
z kulturą i wyczuciem, to przecież wła-
śnie oni tworzyli tę orkie-
strę. Współpraca układała 
się, czas upływał i nieba-
wem minie dwadzieścia lat, 
odkąd zacząłem prowadzić 
zespół...

W lutym Orkiestra 
zagrała jubileuszowy 
Koncert Galowy w Auli 
UAM... Proszę opowie-
dzieć o tym wydarzeniu.

Koncerty jubileuszowe 
rządzą się swoimi prawami. 
Zawsze staramy się przy 
ich okazji „przemycić” coś 
wyjątkowego, na przykład 
utwory z solistami, z któ-
rymi orkiestra współpra-
cuje od dłuższego czasu, np. 
z Teatru Wielkiego i Teatru 
Muzycznego. 

Na pierwszym jubi-
leuszu, który przyszło mi 
organizować zaprosiłem 
jako gościa specjalnego 
poznańskiego muzyka-

-akordeonistę pana Wie-
sława Prządkę. Na dru-
gim, czyli 55-leciu wystąpił 
z nami chór Teatru Wiel-
kiego. Na 60-leciu w roli 
dyrygenta pojawił się Krze-
simir Dębski, który napi-
sał dla nas specjalny 
utwór oraz grupa tance-
rek z poznańskiej Szkoły 
Baletowej. 

Na tegoroczny jubile-
usz zaprosiliśmy poznań-
ską piosenkarkę młodego 
pokolenia Kasię Wilk. Pisa-
niem aranży, przełożeniem muzyki pani 
Kasi na orkiestrę dętą zajął się mój zastępca 
Tomasz Kaniewski. Koncert był podzielony 
na dwie części. Pierwsza była nieco klasy-
cyzująca, w drugiej pokazaliśmy siebie od 
zupełnie innej strony. Koncert prowadzony 
był przez Zbyszka Grochala i Radka Elisa.

Nakręciliśmy też z tej okazji coś w stylu 
teledysku – ekipa filmowa wybrała się 
z nami tramwajem ze Zwierzynieckiej 
na Ogrody i z powrotem, na trasie oczy-
wiście graliśmy. Kilka ujęć sfilmowano 
też na naszej sali prób. Filmik nosił tytuł 

„Współbrzmienie” i pojawił się w ramach 
cyklu „Widziane po drodze” w TVP, w któ-
rym emitowane są wydarzenia kulturalne 
z regionu.

Krótko po tym wielkim muzycznym 
święcie wybuchła pandemia. Jak z trud-
nymi realiami tegorocznej wiosny i lata 
radziła sobie grupa tak silnie wpisana 
w życie miasta, które na dłuższy czas 
właściwie zamarło? 

Można powiedzieć, że orkiestra też 
zamarła. W marcu, kiedy ogłoszony został 
lockdown, siłą rozporządzeń zmuszeni 
byliśmy odwołać wszystkie próby. Kolejne 
rozpoczęliśmy dopiero w drugiej połowie 
czerwca, już nie na Słowackiego, bo tam 
jest bardzo mało miejsca. Spotykaliśmy się 
na dworze, w obrębie zajezdni na Franowie, 
są tam duże tereny, które wykorzystaliśmy 
na próby marszowe. 

Już w sierpniu na Święcie Bamberskim 
mogliśmy zaprezentować to, co udało się 
wyćwiczyć. Wszystkie inne uroczystości 

były odwoływane, albo obchodzone w bar-
dzo okrojonym składzie. 

Mieliśmy w planach drugi koncert jubi-
leuszowy czy też cykl koncertów. Zaplano-
wany był na kwiecień, więc niestety nie 
mógł się odbyć. 

W lipcu z kolei miała być trzecia edy-
cja koncertów w Parku Wilsona, też została 
odwołana, nikt nie chciał brać odpowie-
dzialności, nie wiadomo było ile publiki 

się pojawi. 
Może uda nam się 

coś zorganizować na 
jesień, jeśli będzie sprzy-
jająca koniunktura. Mam 
nadzieję,  że w przy-
szłym roku będziemy 
już normalnie funkcjo-
nować. A póki co odby-
wają się próby, skupiamy 
się na przygotowywaniu 
nowych rzeczy.

A  j a k  w y p a d ł a 
parada pojazdów MPK? 
To kolejny wielki jubile-
usz – 140-lecie komuni-
kacji miejskiej w Pozna-
niu. 

Pogoda początkowo 
nie była ciekawa, być 
może poranne opady 
wystraszyły trochę Pozna-
niaków, ale ostatecznie 
rozpogodziło się i było 
bardzo przyjemnie.

Tak się składa, że okrą-
głe jubileusze MPK przy-
padają zawsze w tym 
samym roku, co „lecia” 
orkiestry. Podejrzewam, 
że nikt tego nie planował, 
ale wyszło bardzo cieka-
wie – można się wzajem-
nie wspierać i wspólnie 
świętować. Parada miała 
miejsce na zewnątrz, 
mogła się więc odbyć, 
choć pierwotnie miała 
mieć miejsce w maju. 

Co roku z okazji św. 
Katarzyny – patronki 

pojazdów szynowych w kościele Matki 
Boskiej Bolesnej odbywa się msza, a przed 
nią orkiestra daje krótki koncert. Myślę, że 
w tym roku się to odbędzie. Zapraszamy!

Orkiestra zdobywa wiele nagród, 
doceniana jest w kraju i za granicą. Jaki 
jest Państwa przepis na sukces?

…To najtrudniejsze pytanie. Trudno 
podać przepis… Ważni są przede wszyst-
kim ludzie, zaangażowanie, dobry reper-
tuar, ale istotny jest także dobry mecenas, 
który pozwoli orkiestrze rozwijać się i speł-
niać te najbardziej podstawowe potrzeby. 
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Naszym mecenasem jest MPK Poznań – 
utrzymuje orkiestrę na poziomie admi-
nistracyjnym, lokalowym. Aktywne jest 
także związane z zespołem stowarzysze-
nie Akolada, które wspiera nas pod kątem 
artystycznym, często jest organizatorem 
koncertów.

Muzyka lubi porządek, jest to nie-
odzowna cecha tej dziedziny sztuki. Każdy 
bałagan jest bardzo destrukcyjny i do 
niczego dobrego nie prowadzi. Materiał 
dźwiękowy w dużym zespole musi być 
porządny, dochodzi do tego interpretacja, 
smak muzyczny. Wszystko to ma wpływ na 
odbiór orkiestry i jest oceniane podczas 

wszelkich konkursów, zwłaszcza za granicą. 
Społeczeństwo na Zachodzie bardzo sobie 
ceni zespoły takie jak nasz, są one bardziej 
popularne i doceniane, ludzie znakomicie 
się bawią przy ich muzyce. Mam nadzieję, 
że kiedyś doczekamy takich czasów także 
w Polsce i muzykowanie przeżyje swój 
renesans. Naszej młodzieży i dzieciom nie 
bardzo chce się zmagać z nauką gry na 
instrumencie, która wymaga dużo cierpli-
wości, odporności. A szkoda, bo wypraco-
wuje się przy tej okazji cechy charakteru, 
które są w życiu bardzo potrzebne. 

Mam nadzieję, 
że moda na muzy-
kowanie, o której 
Pan wspomniał, 
w r ó c i .  U r o d z i -
łam się w małym 
miasteczku, ale 
pamiętam z lat 
dziecinnych, że 
tam przy każdej 
okazji grała orkie-
stra. 

W małych miej-
scowościach takie 
zespoły były bar-
dziej doceniane 

przez społeczeń-
stwo i ówczesne 
władze.  Wiem, 
że pieniędzy na 
wszystko brakuje, 
ale jeśli przesta-
niemy kultywo-
wać tego typu tra-
dycje, nie będzie 
miał kto zagrać 
na uroczystości 
państwowej. 

Proszę sobie 
w yo bra z ić ,  że 
w samym Pozna-

niu za moich cza-
sów było dwanaście 
orkiestr przy różnych 
zak ładach.  K iedy 
zabierałem się do 
badań pod kątem 
pracy magisterskiej 
na temat orkiestr, 
było ich już tylko 
osiem, a gdy już ją 
pisałem – zostały trzy 
albo cztery. Zespoły 
e l i m i n o w a ł y  s i ę 
w zastraszająco szyb-
kim tempie, zadzia-
łała przede wszyst-

kim ekonomia...
Stowarzyszenie Akolada, które działa 

przy naszej orkiestrze, wznowiło cykl kon-
certów w Parku Wilsona i na Starym Rynku. 
Kiedyś sprawował nad tym pieczę Polski 
Związek Chórów i Orkiestr, patronował 
i prowadził, ale wszystkie te organizacje 
z braku finansów poupadały. Pomyślałem 
kiedyś, żeby to reaktywować. Pojawiły się 
dwie edycje rok po roku przy wsparciu 
Urzędu Miasta. Udało się reaktywować 
ideę i ludzie faktycznie zaczęli przycho-
dzić... Warunki są tam doskonałe, świetna 

akustyka,  to jedna z najlepszych muszli 
koncertowych w Polsce!

Latem instytucje kulturalne w mieście 
są zamknięte, więc podobne koncerty są 
znakomitym sposobem na wypełnienie 
tej luki. 

Siedzibą Orkiestry jest piękny budy-
nek Domu Tramwajarza przy ul. Słowac-
kiego, który był miejscem integracji 
wielu pokoleń poznańskich pracowni-
ków komunikacji miejskiej. Czy wciąż 
odbywają się tu próby? Wspomniał Pan 
o zajezdni na Franowie...

Dom Tramwajarza jest siedzibą orkie-
stry. Chwilowo jednak przenieśliśmy się 
na Franowo ze względów bezpieczeń-

stwa, mamy tam do dyspozycji dużo więk-
szą salę, możemy zachować spore odstępy 
między sobą. Naszą bazą wypadową w dal-
szym ciągu jest ulica Słowackiego. Obecnie 
budynek nie jest własnością MPK, lecz mia-
sta pod Zarządem Komunalnych Zasobów 
Lokalowych, a od strony artystycznej admi-
nistruje nim Estrada Poznańska. Działal-
ność artystyczna w Domu Tramwajarza jest 
obecnie zawieszona i my też póki co tam nie 
funkcjonujemy, ponieważ sala, którą mamy 
do dyspozycji jest niestety zbyt ciasna. 

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi spo-
sób funkcjonowania orkiestry. Nie wszyscy 
muzycy regularnie chodzą na próby, zależy 
to od sytuacji życiowej i codziennej pracy. 
Orkiestra ma status amatorski, nie wiąże 
się z wynagrodzeniem, muzycy przycho-
dzą więc tak często, na ile pozwala im czas. 
Sama sala prób to jeszcze nie wszystko, 
orkiestrze potrzebne są też szatnie, maga-
zyn, biuro, biblioteka... Zespół liczy obec-
nie pięćdziesięciu jeden muzyków, do tego 
dochodzą osoby zajmujące się administra-
cją i sprawami technicznymi. Jest nas dużo, 
ale dzięki temu orkiestra jest dyspozycyjna. 
Potrzeby lokalowe są jednak dość duże, 
prawdopodobnie więc trzeba będzie się z  
tym wkrótce zmierzyć.
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Wiktor Krajewski
Chciałbym nigdy cię nie 
poznać

Intymna opowieść o miłości dziecka 
do babci – o tym, co takie uczucie daje 
i zabiera. O dziecięcej wrażliwości wobec 
świata dorosłych. 

To historia relacji, która nieświadomie 
zostawia w nas ciche słowa, drobne gesty 
i sceny z codzienności, które niesiemy 
potem w sobie przez całe życie. Czas mija, 
a te ślady ma w sobie każdy z nas. Pamięć 
gubi tak wiele, lecz postać babci zostaje. 
Więc może lepiej było jej nigdy nie poznać? 

Poprosiłem mamę, żeby trzymała słu-
chawkę przy jej uchu. Mówiłem, że za nią 

tęsknię, że niedługo do niej przyjadę. Zapytałem, czy mnie jeszcze trochę kocha. 
Słyszałem, że bardzo chciała odpowiedzieć. Zniekształcone „kocham” przysporzyło 
jej dużo trudu. A mnie szczęścia. Pamiętam je do dziś. Bo miłość czasami może być 
lekko zdeformowana.

(fragment książki)

Jo Dunkley 
Nasz Wszechświat. 
Wszystko, co wiemy, 
czego nie wiemy, 
i jeszcze więcej

Ws z y s t k o,  c o  w i e m y 
o Wszechświecie, wszystko, 
czego jeszcze musimy się dowie-
dzieć, a nawet więcej – właśnie 
o tym opowiada książka wybit-
nej brytyjskiej astrofizyk Jo Dun-
kley, która łączy swoją wiedzę 
z ogromnym talentem pisarskim. 

„Nasz Wszechświat” to odkry-
wanie Wszechświata z książką 
w dłoniach, poznawanie jego 
największych tajemnic z najlep-

szym przewodnikiem, jaki można sobie wyobrazić. Od tego, co 
widoczne – aż po granice naszych obserwacji, przez najnowsze 
odkrycia, aż do tego, czego wciąż nie udało nam się odgadnąć; 
wszystko to w jednej, napisanej z wdziękiem i dreszczykiem emo-
cji książce, którą każdy powinien przeczytać.

Jo Dunkley jest profesorem astrofizyki na Uniwersytecie w Prin-
ceton. Brała udział w pracach zespołu naukowego, który prowadził 
badania za pomocą satelity WMAP, a obecnie prowadzi obserwa-
cje za pomocą teleskopu kosmologicznego Atacama, bierze udział 
w budowie Obserwatorium Simonsów i Wielkiego Teleskopu 
Przeglądowego. Za swoje prace poświęcone powstaniu i ewolu-
cji Wszechświata zdobyła liczne nagrody, między innymi Medal 
Maxwella, Nagrodę Fowlera w dziedzinie astronomii, Nagrodę Rosa-
lind Franklin przyznawaną przez Towarzystwo Królewskie i Nagrodę 
Philipa Leverhulme’a.

Prószyński i S-ka poleca...
Susanne Thiele
Jak wirusy 
i bakterie rządzą 
naszym życiem.

Nowe i zdumiewające usta-
lenia o naszych mikroskopijnych 
współlokatorach

Epidemie budzą w nas lęk. 
Dlatego przywiązujemy tak 
wielką wagę do higieny, nie-
ustannie sięgamy po środki 
dezynfekujące, a wszelkie pro-
dukty opatrzone etykietą antybakteryjny cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Jednak nie 
wszystko, co małe, jest złe! W rzeczywistości tylko bar-
dzo niewielka część mikrobów jest dla nas groźna. Całej 
reszty potrzebujemy do życia – gdyby ich nie było, nie 
było również nas. 

Mikrobiolog Susanne Thiele wprowadza czytelników 
w fascynujący świat mikroorganizmów. Chce, byśmy go 
zrozumieli, a dzięki temu lepiej chronili się przed zagro-
żeniami, ale też lepiej wykorzystywali potencjał kryjący 
się w otaczających nas mikrobach. 

Jej książka to instrukcja obsługi mikroświata, 
z którą powinien zapoznać się każdy z nas. 

Susanne Thiele jest niemickim mikrobiologiem. 
Ukończyła wydziały biologii na uniwersytecie w Erfur-
cie i na politechnice w Brunszwiku. Pracuje w Centrum 
Badań Infekcji im. Helmholtza w Brunszwiku. Jest autorką 
licznych publikacji prasowych oraz książek dotyczących 
mikrobiologii.

Mike Goldsmith
Ta książka 
myśli, że jesteś 
matematycznym 
geniuszem

Ta książka myśli, że jesteś mate-
matycznym geniuszem, więc zapo-
mnij o lekcjach matematyki i zacznij 
się wreszcie bawić! Lubisz grać 
w różne gry, rysować ładne wzorki, 
kolorować obrazki, rozwiązywać 

zagadki? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „TAK”, to możliwe, że 
zaraz odkryjesz w sobie matematyczny talent!

Matematyka to nie tylko łamanie sobie głowy nad okropnymi licz-
bami. Istnieje cały piękny świat matematycznej zabawy, który znaj-
dziesz właśnie w tej książce. Na co czekasz matematyczny geniuszu? 
Idziemy!

Gwarantujemy, że po zabawie z tą książką, naprawdę polubisz 
matematykę!

Dr Mike Goldsmith – naukowiec i autor ponad pięćdziesięciu ksią-
żek dla dzieci popularyzujących naukę.

Harriet Russell – studiowała w Glasgow School of Art i Central 
Saint Martians (University of the Arts London). Pracowała m.in. dla 

„New York Times”.

Ta książka myśli, że jesteś matematycznym 
geniuszem, zapomnij więc o lekcjach matematyki 
i zacznij się wreszcie bawić! Lubisz grać w różne 
gry, rysować ładne wzorki, kolorować obrazki, 
rozwiązywać zagadki? Jeśli odpowiedź na te 
pytania brzmi TAK, to możliwe, że zaraz odkryjesz 
w sobie matematyczny talent!

Matematyka to nie tylko łamanie sobie głowy nad 
okropnymi liczbami. Istnieje cały piękny świat 
matematycznej zabawy, który znajdziesz właśnie 
w tej książce. Na co czekasz matematyczny 
geniuszu? Idziemy!

Gwarantujemy, 
że po zabawie z tą książką, 

naprawdę polubisz matematykę!

TA KSIĄŻKATA KSIĄŻKA
MYŚLI, ŻE JESTEŚ MYŚLI, ŻE JESTEŚ 
MATEMATYCZNYMMATEMATYCZNYM

GENIUSZEMGENIUSZEM

TWÓRZ
EKSPERYMENTUJ

WYOBRAŻAJ SOBIEWYOBRAŻAJ SOBIE
EKSPERYMENTUJ

TWÓRZ

TA KSIĄŻKA MYŚLI, ŻE JESTEŚ MATEMATYCZNYM GENIUSZEM
TA KSIĄŻKA MYŚLI, ŻE JESTEŚ MATEMATYCZNYM GENIUSZEM

Patronat medialny

OdkrywcaOdkrywca
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Wtajemniczonym Nadleśnictwo 
Krotoszyn kojarzy się jednoznacznie 
z dębami…

Absolutnie, dąb w Krotoszynie zajmuje 
ponad siedem tysięcy hektarów. To prawie 
czterdzieści procent powierzchni nadleś-
nictwa. Lasy te nazywane są zwyczajowo  
dąbrowami krotoszyńskimi. Należą do naj-
cenniejszych obiektów leśnych w Europie 
Środkowej, dostarczają  drewno, zacho-
wując jednocześnie unikatowe walory 
środowiska przyrodniczego. W naszym 
nadleśnictwie znajduje się jeden z dwóch 
dużych, liczących ponad cztery tysiące 
hektarów, zwartych kompleksów lasów 
dębowych w Polsce.

Wspomniał Pan o cennym drewnie. 
Czy właśnie z nim wiąże się Giełda Kro-
toszyńska?

Aukcja Cennego Drewna Dębowego 
organizowana jest w Krotoszynie od 1990 
roku. Było to pierwsze takie wydarzenie 
w powojennej historii Polski. Sprzedaje 
się na niej drewno dębowe pochodzące 
z nadleśnictw zgrupowanych w poznań-
skiej dyrekcji. Zwykle ponad połowa wysta-
wianego surowca pochodzi z Krotoszyna. 
Warto wspomnieć, że jest to jedyne w Pol-
sce miejsce, gdzie można kupić drewno 
w trakcie ustnej licytacji. W styczniu przy-
szłego roku aukcja odbędzie się już po raz 
trzydziesty.

Dlaczego zdecydowano się na taką 
formę sprzedaży?

Przed zmianami ustrojowymi roku 
1989 drewno do zakładów przetwórczych 
dostarczano na podstawie potrzeb ilo-
ściowych i jakościowych poszczególnych 
fabryk. Wszystko odbywało się po cenach 

regulowanych. Tym samym zasadom pod-
legało drewno okleinowe. Wraz ze zmianą 
sytuacji polityczno-gospodarczej możliwe 
stały się modyfikacje dotychczasowych 
zasad sprzedaży. Poznańscy leśnicy zda-
wali sobie sprawę z wyjątkowości surowca. 
Ten fakt, w powiązaniu ze względami 
ekonomicznymi, zadecydował o poszu-
kiwaniu najlepszego sposobu sprzedaży.  
Warto wspomnieć, że w tym czasie nikt nie 
potrafił określić wartości takiego surowca 

„na wolnym rynku”. Ówczesny zastępca 
dyrektora ds. technicznych Okręgowego 
Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, 
Zbigniew Żywicki, podjął decyzję o zor-
ganizowaniu pierwszej aukcyjnej sprze-
daży drewna w powojennej Polsce, która 
odbyła się 17 grudnia 1990 roku. Ceny były 
ponad dwukrotnie wyższe od tych uzyski-
wanych na rynku krajowym. Stały się one 
również podstawą do powstania pierw-
szego komercyjnego cennika na drewno 
w powojennej historii Lasów Państwowych. 
Tak rozpoczęła się historia Międzynarodo-
wej Aukcji Cennego Drewna Dębowego, 
która od 1992 roku odbywa się zawsze 
w trzeci czwartek stycznia.

Czym odznacza się drewno przezna-
czane do sprzedaży na aukcji?

Sprzedajemy tu najcenniejsze kłody 
pochodzące z normalnych cięć przewi-
dzianych w Planie Urządzenia Lasu. Nigdy 
nie wyszukuje się najcenniejszych drzew 
w innych miejscach niż te zaplanowane. 
Drewno odznacza się równomiernym, 
wąskim usłojeniem, jednorodną barwą 
i niewielką ilością wad. Wszystkie te cechy 
powodują, że jest ono szczególnie cenione 
w przemyśle okleinowym. Możliwość pozy-
skania tak interesującej dębiny jest efektem 
cech genetycznych, specyficznych warun-
ków przyrodniczych oraz pracy wielu poko-
leń leśników. Aby podkreślić wyjątkowość 
surowca pochodzącego z płyty krotoszyń-
skiej (nadleśnictwa Krotoszyn, Jarocin, Pia-
ski i Taczanów), zarejestrowano znak towa-
rowy „DĄB KROTOSZYŃSKI”, który nabija się 
na kłodach pochodzących z tego terenu.

Czy wartość dąbrów krotoszyńskich 
mierzy się tylko cenami drewna?

Jak już wspomniałem, dąbrowy kro-
toszyńskie należą do najcenniejszych 
kompleksów leśnych w Europie Środko-
wej. Decyduje o tym nie tylko, a może nie 
przede wszystkim, wartość techniczna 
drzewostanów. Są to lasy wyjątkowe ze 
względu na skomplikowany układ przy-
rodniczy, który się tu wytworzył. Osobliwo-
ścią jest również fakt, że tak żyzne i cenne 
lasy zachowały się w rolniczym krajobrazie 
Wielkopolski. Wykształciły się tu ważne sie-
dliska przyrodnicze, głównie grądy i kwa-
śne dąbrowy zasiedlone przez wiele rów-
nie cennych gatunków zwierząt. Naszą 
wizytówką są dzięcioły. Odnotowano tu 
osiem z dziesięciu występujących w Pol-
sce gatunków, z dzięciołem średnim na 
czele. Jest to drugi co do znaczenia (po 
Puszczy Białowieskiej) obszar występowa-
nia tego gatunku w Polsce. Z tych powo-
dów nasze lasy objęto ochroną w ramach 
dwóch obszarów Natura 2000. Możliwo-
ści rozwoju tych złożonych ekosystemów 
zależą w dużej mierze od podłoża. Nasze 
dęby rosną na specyficznych, ciężkich i nie-
przepuszczalnych glebach, w których nie 
występuje podsiąk wody gruntowej. Ska-
zane są zatem na gospodarowanie wyłącz-
nie wodą opadową. Z tego powodu nie 
wykształcają one palowego systemu korze-
niowego sięgającego na kilka metrów 
w głąb ziemi, ale rozwijają go płasko pod 
powierzchnią, podobnie jak świerki. Dla-
tego są bardzo wrażliwe na zaburzenia 
klimatyczne.

Oprócz walorów przyrodniczych 
w naszych lasach występuje również wiele 
zachowanych obiektów kultury material-
nej. Jednymi z ciekawszych są kurhany 
z epoki brązu, których mamy ponad sto. 
Nagromadzenie tych obiektów jest wyjąt-
kowe w skali kraju. Występują  zarówno 
w skupieniach po kilkadziesiąt, np. cmen-
tarzysko w Smoszewie liczące trzydzieści 
pięć sztuk, jak i pojedynczo. Zachowanie 
tych grobowców nienaruszonymi jest dla 

O aukcjach dębowego 
drewna, kurhanach z epoki 
brązu i diabelskim kamieniu

z Nadleśniczym Wiesławem Bulińskim z Nadleśnictwa  
Krotoszyn rozmawia Merkuriusz
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nas bardzo istotne. Dwa miejsca – cmen-
tarzysko w Smoszewie i kurhany w pobliżu 
Gliśnicy – są przygotowane do zwiedza-
nia. W Smoszewie odtworzono konstruk-
cję jednego z kurhanów i zbudowano nad 
nim kładkę, aby każdy mógł się zapoznać 
z budową kopca. 

W okolicach Krotoszyna znajdziemy 
także wiele miejsc związanych z historią 
regionu, np. Studnię św. Marcina, Dąb Roz-
drażewskich, Krzyże Jubileuszowe usta-
wione w 1933 roku przez Olgierda Czar-
toryskiego czy liczne pomniki, kamienie 
i kapliczki upamiętniające zarówno daw-
nych właścicieli okolicznych majątków, jak 
i wydarzenia nie tak odległe. Staramy się, 
aby pamięć o tych miejscach nie zaginęła, 
np. w tym roku planowaliśmy akcję sadzenia 
klonów Dębu Rozdrażewskich. Jest to dąb 
rosnący w miejscu, gdzie według legendy 
mieli się gromadzić mieszkańcy okolic Kro-
toszyna, by pod wodzą Jakuba Hieronima 
Rozdrażewskiego stawiać opór najeźdźcy 
szwedzkiemu w czasie potopu. Niestety 
pandemia pokrzyżowała nasze plany.

W lasach nadleśnictwa znaleźć 
można ponad dwadzieścia pomników 
przyrody, będą też nowe. O jakich oka-
zach mowa?

Krotoszyńskie pomniki przyrody to 
przede wszystkim okazałe drzewa, głów-
nie pojedyncze okazy, ale mamy też cztery 
grupy drzew i jedną aleję. W tym roku 
zaproponowaliśmy objęcie kolejnych czte-
rech drzew tą formą ochrony. Oprócz tego 
są również trzy głazy narzutowe.

Jednym z pomników na terenie Nad-
leśnictwa Krotoszyn jest pewien owiany 
tajemnicą kamień, zwany “diabelskim”... 
Czy rzeczywiście jest diabelski?

Z głazem narzutowym w leśnictwie 
Sokołówka o obwodzie ponad siedemna-
stu metrów  związana jest  legenda, dzięki 
której został on nazwany diabelskim 
kamieniem. Jest to duży okaz, a czy jest 
diabelski? Dość powiedzieć, że każdy może 
zobaczyć odciśnięte na nim ślady czarcich 
kopyt i czarciego „siedzenia”. Warto go 
odwiedzić, aby poznać legendę zapisaną 
na tablicy informacyjnej, zgodnie z którą 
mieszkaniec jednej z okolicznych wsi powi-
nien zostać wpisany do panteonu bohate-
rów narodowych i... odpowiedzieć sobie na 
pytanie kim był.

We wrześniu po raz drugi odbyła się 
akcja #sadziMY z Prezydentem. Jak prze-
biegła? Ile sadzonek rozdano?

Dzięki inicjatywie Prezydenta RP 
i Pierwszej Damy każdy mógł posadzić 
własne drzewko. Była to okazja do zwró-
cenia uwagi na rolę drzew i lasów w przy-
rodzie, a także na drewno jako najbardziej 
ekologiczny surowiec. Ideą akcji jest to, 
aby sadzonki rozdawane przez leśników 
trafiły poza las, czyli żeby jak najwięcej 

drzew pojawiało się w naszym otoczeniu. 
Każde z tych małych drzewek ma szansę 
stać się dorodnym przedstawicielem swo-
jego gatunku, wiążąc w czasie wzrostu 
węgiel z atmosfery i tworząc w swoim oto-
czeniu korzystne warunki dla innych roślin, 
grzybów czy zwierząt. Mieszkańcy Kroto-
szyna i okolic odebrali w tym roku kilkaset 
sadzonek przygotowanych przez nasze 
nadleśnictwo.

Jakie priorytety i wyzwania stają dziś 
przed Państwem?

Od kilku lat obserwujemy znaczne 
braki w ilości opadów atmosferycznych. 
Bezśnieżne zimy i gorące lata z niewielką 
ilością opadów powodują duże zakłó-
cenia w funkcjonowaniu ekosystemów 
leśnych. Braki wody są tak duże, że nawet 
rok bieżący, który nie był szczególnie 
gorący, a opady były powyżej średniej 
(według danych z naszej stacji meteo do 
tej pory spadło czterysta sześćdziesiąt pięć 

milimetrów deszczu), nie poprawił sytuacji. 
Drzewa zmagają się ze stresem, ich odpor-
ność maleje, a ciepłe i suche lata sprzyjają 
szkodnikom, głównie owadom. Nakręca się 
spirala chorobowa. Wiadomo, na pochyłe 
drzewo kozy skaczą. Obserwujemy wzmo-
żone usychanie drzew, które musimy moż-
liwie szybko usuwać z lasu, aby szkodniki 
w nich się rozwijające nie zabijały kolej-
nych. To duże wyzwanie. Ciągle liczymy 
na to, że następna zima będzie śnieżna 
i pozwoli rozpocząć proces odbudowy 
zasobów wody w glebie.

Aby przeciwdziałać problemowi 
suszy, aktywnie włączamy się w programy 
budowy małej retencji nizinnej. Stawiamy 
zastawki, budujemy zbiorniki wodne 
i mokradła, krótko mówiąc staramy się 
zatrzymać jak najwięcej wody w lesie. 

Wyzwaniem jest także komunikacja ze 
społeczeństwem. Coraz więcej ludzi inte-
resuje się lasem i często każdy ma swoje 
cele z nim związane. Intencje różnych grup 
interesariuszy są często sprzeczne ze sobą. 
My musimy próbować to wszystko pogo-
dzić, znajdując złoty środek. Cały czas sta-
ramy się prowadzić trwale zrównoważoną 
gospodarkę leśną tak, aby nieprzerwanie 
dostarczać na rynek drewno, jednocze-
śnie nie powodując utraty leśnych walo-
rów przyrodniczych. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że żadnej powierzchni, z której 
wytniemy drzewa nie porzucamy i na każ-
dej z nich możliwie szybko wprowadzamy 
nowe pokolenie. To powoduje oczywiście 
pewne zakłócenia krajobrazu, ale rany 
szybko się zabliźniają. Nasze lasy są cer-
tyfikowane przez organizacje międzyna-
rodowe, które potwierdzają, że gospo-
darujemy w nich zgodnie z najwyższymi 
standardami. Potwierdzeniem prawidłowej 
gospodarki w naszych lasach są również 
wyniki inwentaryzacji zasobów leśnych 
wykonywanej co dziesięć lat przed sporzą-
dzeniem Planu Urządzenia Lasu. Z dekady 
na dekadę wzrasta zapas drewna na pniu, 
średni wiek drzewostanów, ilość martwego 
drewna w lesie etc. Liczby te są dowodem 
na to, że pomimo ciągłego użytkowania, 
las nie musi tracić wartości przyrodniczej. 
Funkcje gospodarcze, społeczne i przy-
rodnicze da się pogodzić. To w krotoszyń-
skich lasach gospodarczych wyznaczono 
obszary Natura 2000, sześć rezerwatów, 
ponad dwadzieścia pomników przyrody. 
To pod ich sklepieniem ukryte są skarby 
kultury materialnej, jak wspominane kur-
hany. Zatem nie trzeba się martwić, bo 
nasze lasy są w dobrych rękach.

Ten rok to także wyzwania związane 
z pandemią COVID-19. Zwiększa się nie-
pewność otoczenia gospodarczego, co 
przekłada się na konieczność podejmo-
wania działań zabezpieczających ciągłość 
funkcjonowania nadleśnictwa. 27



W sobotę 5 września w Bazylice Mniejszej w Szamotułach odbyła się sto 
siedemdziesiąta druga Inwestytura Królewskiego Orderu Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika, połączona z obchodami pięćdziesiątej rocznicy Koro-
nacji Cudownego Obrazu. Organizatorami wydarzenia była Konfraternia 
Środkowo-Pomorska oraz Konfraternia Szlachecka.

Jesteśmy po uroczystości Inwe-
stytury. Jakie wartości przyświecają 
ludziom, którzy dziś są tu obecni?

To pytanie fundamentalne. Każda 
aktywność życiowa, każde zadanie musi 
być wykonywane z sercem, wtedy kończy 
się sukcesem. Życie ludzkie jest pasmem 
zarówno triumfów, radości, jak porażek. 
Jeśli człowiekowi przyświecają wartości 
wywodzące się z Dekalogu, wtedy łatwiej 
jest je pokonać, ale także prościej jest 
osiągać sukcesy i radować się nimi, tak jak 

dzisiaj robią uczestniczący w wydarzeniu 
ludzie z całej Polski. Śladem Świętego Sta-
nisława Biskupa Męczennika przybyli, żeby 
oddać mu hołd. 

Uważam, że Polacy jako Naród są 
wybitnie tolerancyjni, przez całe wieki 
do Rzeczypospolitej garnęli się ludzie 
z północy, ze wschodu, zachodu i połu-
dnia jak do Ziemi Obiecanej. Panowały 
tu odpowiednie warunki, tolerancja dla 
innych wyznań i kultur, dlatego przy-
bysze mogli się tu rozwijać i spełniać. 

Dzisiaj natomiast mniejszość próbuje 
siać zamęt. 

Jesteśmy solą w oku państw, które 
już ostrzyły sobie zęby na nieco inną 
historię naszego kraju. To się nie powio-
dło. 

W okresie ostatnich trzydziestu lat pró-
bowano ułożyć dla nas zupełnie inną rolę 
w Europie, rolę taniej siły roboczej, pariasa 
i usługodawcy, który będzie pracował na 
rzecz innych, lepiej ich zdaniem wykształ-
conych i lepiej przygotowanych cywiliza-
cyjnie, niż my... 

A przecież Enigmę rozszyfrowaliśmy. 
Choć Niemcy chwalili się, że jest nie do 
rozgryzienia!

Przez trzynaście lat między rokiem 
1926 a 1939 wykonaliśmy gigantyczny 
rozwój cywilizacyjny i gospodarczy: zbu-
dowaliśmy Centralny Okręg Przemysłowy, 
Gdynię i wdrażaliśmy wiele wynalazków 
rodzimych inżynierów. Posiadaliśmy też 
w 1939 roku najlepszy na świecie samolot 
bombowy „Łoś” czy 7TP – pierwszy czołg 
na świecie z silnikiem Diesla o zapłonie 
samoczynnym  z peryskopem obrotowym. 

Nie mordowaliby nas, gdyby nasz 
potencjał nie był istotny… 

...W Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje, 
Bykowni, Charkowie czy Kuropatach spo-
czywają tysiące polskich oficerów okre-
ślonych jako element, którego nie da się 
zrusyfikować. Byli to najczęściej młodzi 
ludzie, patrioci, którzy zostali powołani 
do wojska, by bronić Ojczyzny i decyzją 
Stalina rozstrzelani, a ich rodziny wywie-
zione na Sybir. Była to z góry zaplanowana 
eliminacja elit. Podobnie Niemcy, któ-
rzy już o godz. 4:40 pierwszego września 
1939 roku zrzucając bomby na bezbronne 
miasto Wieluń atakując szpital, pokazali 
czym będzie ta wojna… Wybierano i uni-
cestwiano tych, którzy mogli być przy-
wódcami. Mocno współczujemy wszyst-
kim, którzy w trakcie wojny ponieśli ofiary, 

Ambasadorzy
z płk prof. Mieczysławem Strusiem herbu Korczak, Wiceregentem Unii Polskich 
Ugrupowań Monarchistycznych, rozmawia Mariola Zdancewicz
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ale tym się różnimy od innych nacji, 
że w Niemczech ginęli najczęściej 
szeregowcy, prości ludzie, a elita 
została, podobnie w Rosji. Nawet 
w przypadku Żydów, ofiar Holocau-
stu – ginęli słabo wykształceni biedni 
ludzie, bogaci często potrafili się 
wykupić i uratować. W naszym Naro-
dzie natomiast doszło do zaplanowa-
nej przez jednego i drugiego agre-
sora eliminacji inteligencji. Tej elity 
po wojnie nam brakowało i dzisiaj 
brakuje. Pan premier Mateusz Mora-
wiecki mówił niedawno ilu mieliby-
śmy laureatów Nagrody Nobla, ile 
osiągnięć, gdyby wszyscy ci ludzie, 
nad którymi pochylamy się w Katy-
niu, żyli... 

Święty Stanisław Biskup i Męczennik, 
powiedział do króla Bolesława Śmiałego: 

„źle czynisz, źle się prowadzisz i uciskasz 
poddanych”. Poniósł karę najwyższą, ale 
spowodował ogromną przemianę w życiu 
króla i Polaków, którzy wygnali go z kraju. 
W Rzeczypospolitej zaczęło dziać się ina-
czej. Jest taka maksyma łacińska verba 
docent, exempla attrahunt, czyli słowa 
uczą, ale przykład przekonuje. Dziś nikt 
nie wymaga od nas takiego poświęcenia, 
ale nasza obecność przywołuje te wartości 
i pamięć o nich przywraca.

Przed chwilą udało nam się odzna-
czyć bardzo młodych ludzi, którzy chcą 
uczestniczyć w ruchu monarchistycznym, 
związkach szlachty polskiej, czyli w stowa-
rzyszeniach, które są szlachetne z nazwy, 
statutu i regulaminu. To dobrze wróży 
na przyszłość, mimo iż degradacja tożsa-
mości narodowej wśród młodzieży była 

w ostatnich latach 
bardzo mocna. Działo 
się to i nadal wystę-
puje m.in. w efekcie 
ataków polskojęzycz-
nych, ale niekoniecz-
nie polskich, środ-
ków opiniotwórczych. 
A media to przecież 
czwarta władza, nie-
którzy uważają nawet, 

że pierwsza, ponie-
waż potrafi pomieszać 
ludziom w głowach.

M ó j  z n a j o m y  
mawia „przeżyliśmy 
Ruska i Tuska”, więc 
i inne rzeczy przeży-
jemy (śmiech). 

Nasz naród jest 
dziś atakowany, mówi 
się, że nie ma tu prawa, 
chce się nas uczyć pra-
wodawstwa, a przecież 
pierwsza w Europie 
konstytucja pojawiła 
się nie gdzie indziej, jak 
w Polsce! Następnie po 
stu dwudziestu trzech 
latach zaborów, gdy 
odzyskaliśmy niepod-
ległość, stworzyliśmy 
państwo nowoczesne. 

Kobiety otrzymały wówczas prawo wybor-
cze, to również był ewenement na skalę 
europejską, tworzyliśmy podwaliny nowo-
czesnego państwa. Jeśli zaś chodzi o unię, 
to pięćset pięćdziesiąt lat przed Unią Euro-
pejską stworzyliśmy swoją – najpierw 
z Litwą, a potem także z Rusią.

Mało kto wie, że Bolesław Chro-
bry, Otton III i święty Wojciech znali się, 
posługiwali się łaciną  podobnie jak 
ówczesne elity i należeli do najbardziej 

wykształconych ludzi w Europie. 
To też był  pewien rodzaj unii...

Czym możemy spuentować?
Jeśli elity w różnym wieku będą 

się spotykać i jednoczyć, tak jak dziś, 
patriotyzm i przywiązanie do polsko-
ści będzie kultywowane, to myślę, że 
Polska nie tylko będzie rozwijała się 
najszybciej w Europie cywilizacyj-
nie, ale będzie również przodować 
w tym, co wartościowe. Nasz wielki 
Święty Jan Paweł II powiedział, że 
Europie potrzebna jest Polska, żeby 
stąd wyszła iskra, która będzie ewan-
gelizować i, jak kiedyś przed wiekami, 
znów będziemy ambasadorami tego, 
co dobre, co piękne i prawe.

Inwestytura (łac. induere vestimentis – „przy-
obleczenie, ubranie”) nadawanie wasalowi dóbr 
seniora, przy zachowaniu ceremoniału i zasad 
prawa lennego. Przed odbyciem inwestytury wasal 
składał przysięgę na wierność seniorowi, symbo-
lem przyjęcia przysięgi było wręczenie wasalowi 
przez seniora przedmiotu symbolizującego prze-
kazanie władzy podległej. 

Order Świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika – historyczny polski order nada-
wany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księ-
stwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Ustano-
wiony został 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, który został jego pier-
wszym Wielkim Mistrzem. 

Stanisław ze Szczepanowa (również Stani-
sław Szczepanowski; ur. ok. 1030 w Szczepano-
wie, zm. 11 kwietnia 1079 w Krakowie) – polski 
duchowny, prezbiter, biskup krakowski, męczennik, 
święty Kościoła katolickiego oraz jeden z głównych 
patronów Polski. W wyniku konfliktu z Bolesła-
wem Szczodrym biskup – według Galla Anonima 

– został skazany na obcięcie członków za zdradę. 
Źródło: Wikipedia
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Idąc ulicą Szyperską, która pięknieje, 
niespodziewanie i muzycznie zaprasza 
nas „Smak Italy”, a właścicielka na coś 
włoskiego...

...Przez dwadzieścia dwa lata miesz-
kałam we Włoszech – mówi pani Małgo-
sia – więc nasza kuchnia jest prawdziwie 
włoska, domowa. Nie są to dania typowo 
restauracyjne, wykwintne, lecz takie, jakich 
nauczyła mnie moja włoska rodzina – pro-
ste, swojskie i smaczne. W Polsce jestem od 
pięciu lat, a od roku moimi smakami i zdo-
bytą na południu wiedzą dzielę się z Pozna-
niakami przy ulicy Szyperskiej 3.

Proszę przypomnieć swoją włoską 
historię.

Wyjechałam do pracy jako bardzo 
młoda dziewczyna, planowałam zostać 
na chwilę, a wyszło nieco dłużej... We Wło-
szech poznałam mojego męża. Przez dwa-
dzieścia lat mieszkałam na Sardynii, a dwa 
ostatnie lata spędziłam w Turynie, skąd 
pochodzi Carlo. 

Sardynia to cudowna wyspa – piękne 
morze, plaże, krajobrazy. Mówi się, że to 
raj na ziemi. Nie ma wielu zabytków, ale 
jest bardzo malownicza przyroda. Wyspę 
okrzyknięto wręcz „europejskimi Male-
diwami”, głównie ze względu na lazur 
morza i klify. Sardynia to także wspaniali, 
uśmiechnięci ludzie, którzy mnie „zaadop-
towali”, świetnie się tam czułam pod każ-
dym względem. Co ciekawe, mieszkańcy 
Sardynii nie czują się do końca Włochami, 
niektórzy wręcz obrażają się, gdy zostają 
nimi nazywani. Mój pochodzący z konty-
nentu mąż też był dla Sardyńczyków jak 
obcokrajowiec. Nie jest więc prosto „wku-
pić się” w ich łaski, nie otwierają się łatwo, 
ale kiedy już to zrobią, to na zawsze.

Miałam sporo szczęścia do ludzi i nigdy 
nie odczułam żadnej niechęci, mimo iż 
z wyglądu bardzo się od nich różnię. Prze-
ciętni Sardyńczycy, nawet mężczyźni, mają 
około metra pięćdziesięciu, ciemną karna-
cję, a ja – metr osiemdziesiąt, blond włosy, 
jasna cera... 

Co sprawiło, że postanowiliście Pań-
stwo przyjechać do Polski?

Sytuacja ekonomiczna we Włoszech 
zaczęła robić się nieciekawa, pojawiły się 
problemy z pracą, z roku na rok było coraz 
trudniej, zwłaszcza dla cudzoziemców. 

Sardyńczycy są bardzo solidarni. Jeśli ma 
się restaurację i świetnie gotuje, to jeszcze 
nie wszystko, ponieważ jeśli kolega prowa-
dzi lokal, mieszkańcy wyspy będą woleli 
zapłacić więcej i dać zarobić swojemu. 

Branża gastronomiczna, w której pra-
cowałam przez całe życie, stała się już tylko 
sezonowa, nawet Sardyńczycy mieli pro-
blem z zatrudnieniem. Latem pracowało 
się więc ponad siły, a na zimę rzadko star-
czało na przetrwanie. Powrót był więc prze-
myślaną decyzją. Mój mąż wcześniej wyje-
chał do Turynu, a ja dopóki miałam pracę, 
chciałam zostać na Sardynii. Związek na 
odległość okazał się jednak trudny, dodat-
kowo pracy było coraz mniej, doszłam 
więc do wniosku, że coś trzeba zmie-

nić. Mąż jako pierwszy zaczął wspominać 
o wyjeździe do Polski, ja się bałam... Choć 
od zawsze tliło się marzenie, żeby kiedyś 
wrócić i otworzyć pizzerię i przez lata nie 
dawało mi spokoju. 

 A dlaczego Poznań?
Wiele lat temu zupełnie przypadkiem 

kupiłam tutaj mieszkanie. Pochodzę spod 
Warszawy, w okolicach mieszka mój tata 
i reszta rodziny. Do Poznania przyjeżdżałam 
całe życie, ponieważ miałam tu „przyszywaną” 

rodzinę, z którą byłam mocno związana. 
Moja kuzynka musiała bardzo szybko sprze-
dać mieszkanie, ponieważ przenosiła się 
z mężem i dziećmi do innego województwa. 
To była okazja. W Polsce nie miałam zdolno-
ści kredytowej, ale odłożyłam trochę pienię-
dzy. Na mieszkanie w Warszawie nie było 
mnie stać, a tu prawie mogłam za nie zapła-
cić, resztę dopłacałam na raty. Kiedy zapadła 
decyzja o przyjeździe do Polski, naturalnie 
nasze kroki skierowaliśmy do Wielkopolski...

Jechała tu Pani z myślą, że otworzy 
coś swojego?

Tak! Marzyłam o tym ... W Alghero, pięk-
nym nadmorskim kurorcie, gdzie miesz-
kałam, znajduje się pizzeria Les Arenes, 
w której sprzedaje się metrową pizzę. Od 
pierwszej wizyty zakochałam się w niej. 
W tamtych czasach nikt czegoś podobnego 
w Polsce nie robił i wymyśliłam sobie, że ja 
to rozpocznę! Metrowa pizza nie jest okrą-
gła, podaje się ją na desce i robiona jest na 
długość, jeśli jedzą ją cztery osoby każda 
dostaje dwudziestopięciocentymetrowy 
kawałek. To taki inny sposób podania, który 
naprawdę robi wrażenie... mój mąż przez 
trzynaście lat był piekarzem, następnie 
prowadził swoją restaurację i dwa punkty 
gastronomiczne, więc bardzo dobrze się 
na tym biznesie zna. Mieliśmy więc dobry 
start i do wszystkiego dochodziliśmy sami, 
na przykład do idealnego ciasta na pizzę. 
W przypadku metrowej pizzy ciasto do tra-
dycyjnej, okrągłej potrawy nie sprawdziło 
się. Metodą prób i błędów udało się jednak 
wypracować przepis, według którego dzi-
siaj wyrabiamy ciasto. 

Trochę Sardynii  
w Poznaniu

z Małgorzatą Kozłowską z restauracji Smak Italy rozmawia Merkuriusz

Małgorzata i Carlo
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Dlaczego warto wybrać właśnie Pani lokal?
Włoskich restauracji w Poznaniu jest bardzo dużo i wiele z nich 

jest dobrych, konkurencja jest więc potężna. Nasze miejsce jest 
stosunkowo nowe, funkcjonuje dopiero od roku. W międzyczasie 
przytrafiła się pandemia i związany z nią lockdown – na trzy mie-
siące restauracja została zamknięta. Był to bardzo trudny czas, tym 
bardziej, że dotknął nas w pierwszym roku działalności, kiedy nie 
zdążyliśmy jeszcze wyrobić sobie renomy i pozyskać stałej klienteli. 

Na poznańskim rynku wyróżniamy się tym, że kładziemy nacisk 
na kuchnię sardyńską. Ponadto, jak już wspomniałam, serwujemy 
metrową pizzę, która ma swój niepowtarzalny urok. Cały czas pró-
bujemy też wprowadzać nowe sardyńskie dania, na tyle, na ile 
pozwalają na to dostępne produkty. Nad wszystkim staram się spra-
wować pieczę, doglądać, sama też gotuję. 

Wyrabiamy, co warte podkreślenia, własną kiełbasę, przy-
prawy do niej przysyła mi koleżanka, która cały czas mieszka 
na Sardynii, dzięki czemu smakuje tak, jak powinna. Muszę się 
pochwalić, że ostatnio gościliśmy w naszych progach Sardyńczyka, 
który zamówił danie z sosem z tej kiełbasy. Zapytałam jak smako-
wało. Odpowiedział, że zamawiając potrawę miał wiele obaw, ale 
jest zszokowany efektem, że smakuje prawie tak, jak na wyspie! 
Z ust Sardyńczyka był to więcej niż komplement. 

Jakie to danie?
Są to gnocchetti alla campidanese, czyli małe muszelki maka-

ronowe ze specjalnym sosem z naszą sardyńską kiełbasą. Musi ona 
trochę odleżeć i dopiero po czasie można z niej przygotować sos.

Robimy też pierogi, czyli sardyńskie ravioli culurgiones. Są spe-
cyficznie klejone w formie warkoczyka, trzeba mieć trochę zdolno-
ści manualnych, żeby to zrobić. Wszystko robimy sami, na miejscu.

Na co chiałaby Pani zaprosić młodych, zabieganych 
Poznaniaków?

Młodych na pewno na pizzę ciętą z metra. Zważywszy na to, że 
obok są dwie szkoły, mamy opcję pizzy na kawałki dla studentów. 
Jest to bardzo popularne także we Włoszech – biorą ją do ręki, skła-
dają na pół jak kanapkę i biegną dalej, dlatego zainspirowani tą 
modą postanowiliśmy wprowadzić ją u nas. Kawałki odgrzewane 
są w piecu, na kamieniu, a trwa to zaledwie minutę – doskonałe 
rozwiązanie dla zabieganych. 

Mamy także program lojalnościowy dla studentów i sąsiadów, 
więc cenowo propozycja jest atrakcyjna. Stołują się u nas pracow-
nicy Instytutu Logistyki i Magazynowania i innych okolicznych biur. 
Codziennie od 12:00 do 16:00 mamy dwudaniowe lunche za 20 zło-
tych, czasami jest to makaron, czasem sałatka, deser, zupa, różnie. 
Dzwonimy jak jest gotowe, pracownicy wyskakują na chwilę z biura 
i odbierają posiłki. Współpraca sąsiedzka nieźle się układa.

Przyjemnie tutaj, przytulnie i muzyka włoska...
Tak miało być – domowo. Nigdy nie planowałam otwarcia 

restauracji „wysokich lotów”, zależało mi na przytulnej trattorii jak 
we Włoszech, czyli miejscu, w którym właściciel zamienia kilka słów 
z gośćmi, wchodzi do kuchni, dogląda, jest obecny. Bardzo się sta-
ramy, aby właśnie tak to wyglądało... I chyba się udaje.

Sm
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Złota jesień

Rozgrzewający i kojący jabłecznik pachnący jesiennym sadem. Bardzo 
nisko alkoholowy.
Podgrzać wszystkie składniki. Wlać do kubka. Można trzymać kilka 
godzin gotową mieszankę z większej ilości składników i podgrzewać 
w miarę potrzeby. Pamiętać, żeby w każdym kubku znalazł się plaster 
jabłka, śliwka, kawałek kory cynamonu i kilka kostek imbiru. Podawać 
z łyżeczką.

Pieczona dynia z sałatką 
jabłkowo-gruszkową

Pyszna sałatka z owocową salsą. 
Idealna na kolację lub wegeta-
riański posiłek.
W dużej misce wymieszać majera-
nek z miodem, wyciśniętym przez 
praskę czosnkiem, oliwą, sokiem 
z cytryny, solą i pieprzem. Dynię 
wydrążyć z pestek i miąższu, 
pokroić na półksiężyce, obrać ze 
skóry, przełożyć do miski z mary-
natą. Dokładnie obtoczyć każdy 
kawałek w marynacie z przypraw. 
Rozłożyć na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia. Piec 25 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Przygotować sałatkę: W misce wymieszać sok z cytryny, olej dyniowy, 
miód, posiekaną pietruszkę. Doprawić solą i pieprzem. Owoce umyć, 
pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne. Miąższ ze skórką pokroić 
w kostkę. Wymieszać z sosem. Podawać z upieczoną dynią.

cydr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 ml
jabłka suszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 plaster
imbir kandyzowany pokrojony w kostkę . . . . . . . . . . . . . . . . 1 łyżeczka
suszona wędzona śliwka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
cynamon kora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kawałek 4 cm

dynia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/2 (ok. 1,5kg)
majeranek suszony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 łyżka
miód płynny do polania dyni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 łyżki
czosnek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ząbki
oliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 łyżki
sok z cytryny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 łyżki
jabłka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
gruszki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
miód płynny do doprawienia  
sosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 łyżki
cytryna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
pietruszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mały pęczek
sól i pieprz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do smaku
olej dyniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 łyżki
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Czym jest Wielkopolska Akademia 
Nauki i Rozwoju?

Jakub Michałowski: Jesteśmy firmą 
doradczą, która kompleksowo pomaga 
polskim samorządom rozwijać się i nadga-
niać to, co mamy do nadrobienia w kon-

tekście rozwoju  gmin i miast na Zachodzie. 
Kiedy szesnaście lat temu wybierali-

śmy nazwę, chcieliśmy, żeby była ona dość 
obszerna. Zaczynaliśmy w głównej mierze 
od kursów i szkoleń, byliśmy w tej dzie-
dzinie liderem. Z czasem  zaczęliśmy spe-
cjalizować się w przygotowywaniu wnio-
sków o fundusze unijne. Myślimy, że drugi 
człon nazwy jest teraz bardziej adekwatny 

– działalność edukacyjna i szkoleniowa jest 
już znikoma, stawiamy właśnie na rozwój, 
który dajemy i sobie, i przede wszystkim 
naszym klientom. 

Słowo „Wielkopolska” w nazwie 
wzięło się natomiast z dużego przywią-
zania do regionu, z którego pochodzimy, 
do poznańskich wartości. Czasem nas to 
stygmatyzuje wśród klientów spoza woje-
wództwa, ale często jest też wyznaczni-
kiem jakości. Kiedy działamy na terenie 
regionów wschodnich często słyszymy, 
komplementy pod adresem poznań-
skiej pracowitości. Wielkopolskość nas 
charakteryzuje. 

“Akademia” ma jednak dość wąskie 
znaczenie. Czy mieliście Państwo może 
nieco inne plany na początku?

Krzysztof Kucz: Planów mieliśmy 
mnóstwo. Cechą charakterystyczna naszej 
firmy jest to, że cały czas się zmieniamy, sta-

ramy się rozwijać i dopasowywać 
do potrzeb naszych odbiorców. 
Rozpoczynaliśmy jako firma szko-
leniowa, edukacyjna, stąd człon 

„akademia”. Rozwój przez kolejne 
szesnaście lat działalności warun-
kowała sytuacja, w jakiej się zna-
leźliśmy. Odkrywaliśmy nowe 
obszary, w których możemy się 
sprawdzić, w ten sposób doszli-
śmy do miejsca, w którym jeste-
śmy, czyli specjalizacji pod kątem 
wsparcia i współpracy z polskimi 
samorządami. 

JM: Obaj studiowaliśmy 
w Wyższej Szkole Nauk Huma-
nistycznych i Dziennikarstwa. Ja 
byłem przewodniczącym Rady 
Studentów i poznawałem taj-
niki zarządzania uczelnią pod 

kątem marketingowym. 
Nie ukrywam, że jednym 
z moich dalekosiężnych 
planów było przekształce-
nie się w uczelnię. Rynek 
jednak bardzo się rozwi-
jał. Jesteśmy rocznikiem 
wyżu demograficznego, 
z czasem jednak liczba 
osób trafiająca na pry-
watne uczelnie zmniej-
szała się, uznaliśmy więc, 
że nie byłaby to najlepsza 
droga rozwoju. Jak widać 
po uczelniach publicz-
nych i niepublicznych 
profil nauczania zmie-
nia się na coraz bardziej 
specjalistyczny. 

Swego czasu nawiąza-
liśmy współpracę z Wyższą 
Szkołą Gospodarki w Byd-
goszczy, planowaliśmy 
wspólne prowadzenie 

studiów podyplomowych, ale projekt ten 
pozostał na razie w sferze planów. Z byd-
goską uczelnią cały czas jednak współpra-
cujemy, choć na trochę innej niwie. Stano-
wimy zespół ekspertów w Ministerstwie 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Nie-
mniej jednak nie powiedzieliśmy jeszcze 
ostatniego słowa i możliwe, że podążymy 
akademicką drogą. 

Podczas czerwcowej Gali Finałowej 
XVII edycji konkursu o tytuł Poznań-
skiego Lidera Przedsiębiorczości Wiel-
kopolska Akademia Nauki i Rozwoju 
otrzymała prestiżowe wyróżnienie od 
Kapituły Konkursu, której przewodni-
czył starosta poznański Jan Grabkow-
ski. Proszę o komentarz.

KK: Nagroda była podsumowaniem 
naszej wieloletniej pracy na rzecz samo-
rządów oraz ukoronowaniem pewnego 
etapu rozwoju firmy, doszliśmy bowiem 
do punktu, w którym staliśmy się doradcą 
dla gmin w większości obszarów ustawo-
wych, którymi się one zajmują. Nie piszemy 
już pojedynczych projektów, lecz dzia-
łamy kompleksowo, świadczymy usługi 

Charakteryzuje nas 
wielkopolskość

z Prezesem Jakubem Michałowskim i Wiceprezesem Krzysztofem Kuczem z Wielkopolskiej 
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doradcze przy tworzeniu dokumentów 
o charakterze strategicznym, planistycz-
nym, sprawozdawczym. Można powiedzieć, 
że mamy realny wpływ na zrównoważony 
rozwój polskich samorządów. Zostało to 
zauważone i docenione przez Kapitułę, 
a nam dodało wiatru w żagle, upewniło, 
że droga, która podążamy jest odpowied-
nia, a rozwój w tym kierunku potrzebny 
i przyszłościowy. 

Jesteście Państwo ekspertem w dzie-
dzinie pozyskiwania funduszy unijnych. 
Skąd czerpaliście  wiedzę zakładając 
firmę?

JM: Jak wspomniałem jesteśmy absol-
wentami Wyższej Szkoły Nauk Humani-
stycznych i Dziennikarstwa, ja politologii, 
Krzysztof stosunków międzynarodowych. 
Założenie firmy zbiegło się w czasie z akce-
sją Polski do Unii Europejskiej. 
Na rynku nie było wtedy eks-
pertów, wszyscy uczyliśmy 
się na bieżąco. Moment był 
idealny. Wiedza wyniesiona 
ze studiów nie przydała się 
jednak w projektach, które 
zaczęliśmy prowadzić. Jak 
się okazało teorię i praktykę 
czekało silne zderzenie. Do 
wiedzy, którą posiadamy 
doszliśmy ustawiczną pracą, 
poznawaniem programów 
i samokształceniem. 

Jako absolwent stu-
diów licencjackich wziąłem 
udział w ministerialnym pro-
gramie stażowym. W jed-
nej z poznańskich gmin pro-
wadziłem Punkt Informacji 
Europejskiej, który miał pro-
wadzić mieszkańców do pod-
jęcia odpowiednich decy-
zji przy referendum akcesyjnym. Można 
powiedzieć, że dołożyłem swoją cegiełkę 
do tego, żeby Polska dostała się do Unii, 
a gmina, w której pracowałem miała naj-
wyższą frekwencję wśród osób głosujących 

„na tak”w powiecie poznańskim. 
Przyczyniacie się Państwo do 

poprawy jakości życia mieszkańców 
wielu polskich gmin. Jaki projekt był 
szczególnie ważny, szczególnie go 
pamiętacie?

KK: Większość projektów, które 
piszemy jest ważna, ponieważ w głównej 
mierze realizowane są w obszarze społecz-
nym, przynoszą więc bardzo realne korzy-
ści. Każde miejsce żłobkowe, przedszkolne 
czy utworzony klub seniora daje satysfak-
cję. Jesteśmy często zapraszani na inaugu-
racje obiektów, na rzecz których pisaliśmy 
projekty. Są to fantastyczne spotkania…

JM: Trzynaście lat temu pozyskaliśmy 
dofinansowanie na naukę języka angiel-
skiego w przedszkolach oraz projekty dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Były to naj-
mniejsze przedsięwzięcia w naszej historii, 
ale pierwsze i wspominamy je z sentymen-
tem. Wtedy angielski w przedszkolach był 
zupełnym novum. Wielu wójtów, którym 
wspominaliśmy o takiej możliwości, reago-
wało sceptycznie. Można zatem powie-
dzieć, że byliśmy prekursorami, dziś lekcje 
języka angielskiego są w podstawie pro-
gramowej. Ministerstwo podjęło taką decy-
zję na podstawie doświadczeń podobnych 
do naszych. 

Drugim przykładem są projekty dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach 
których mogliśmy wesprzeć strażaków 
m.in. kursami kwalifikacyjnymi z zakresu 
prawa jazdy czy pierwszej pomocy. Dziś 
ze zgrozą patrzymy, że trzynaście lat 
temu strażacy-ochotnicy nie mieli pojęcia 

o udzielaniu pierwszej pomocy czy brako-
wało im uprawnień do kierowania autami 
strażackimi, które prowadzili. Dziś wiemy 
jak ważne jest bezpieczeństwo. Na OSP 
i profesjonalną straż zawodową przezna-
czane są znaczne środki, ale wtedy byli-
śmy pionierami. Był to dla nas impuls do 
rozwoju, dlatego te niewielkie i odległe 
czasowo projekty wspominam tak dobrze. 

KK: Kontynuując to, o czym wspominał 
Jakub chciałbym dodać, że podobnie było 
ze współtworzeniem pierwszych samorzą-
dowych żłobków i klubów seniora, w któ-
rych braliśmy udział. Polityka senioralna 
wtedy raczkowała. Teraz takie placówki są 
już standardem, jednak my tworzyliśmy je 
jako pierwsi w Polsce. 

JM: Poszczycić możemy się bardzo 
skomplikowanym projektem Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej w Błot-
nicy, w gminie Przemęt. W ramach przed-
sięwzięcia udało się stworzyć miejsce, 
w którym pod jednym dachem znajduje 

się dzienny dom pobytu, żłobek oraz 
cztery kluby seniora. Projekt finansowany 
był z czterech źródeł, z dwóch programów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz Maluch+ i Senior+. 
Skala przedsięwzięcia – infrastruktury 
i działań społecznych była bardzo duża. 
Siedzibę Centrum otwierała pani minister 
Marlena Maląg. Docierają do nas informa-
cje, że w innych gminach projekt promo-
wany jest jako wzór dobrych praktyk. 

W tym roku obchodzimy 30-lecie 
samorządu terytorialnego, czyli Pań-
stwa głównego klienta. Na co kładzie-
cie Państwo nacisk po szesnastoletniej 
współpracy?

KK: Na kompleksowość wsparcia i pro-
fesjonalizm. Staramy się być doradcą jedno-
stek samorządowych w pełnym tego słowa 

znaczeniu. Musimy nie 
tylko wiedzieć jak napi-
sać wniosek unijny, ale 
także jak dana jednostka 
funkcjonuje, jakie są pod-
stawy prawne i wszelkie 
uwarunkowania z tym 
związane. Nie tylko świad-
czymy usługę pozyskiwa-
nia dotacji, ale również 
proponujemy rozwiązania. 
Wspólnie z klientami prze-
prowadzamy diagnozę 
potrzeb, aby w pełny spo-
sób dowiedzieć się czego 
dane gminy potrzebują, 
gdzie jest problem i jak 
możemy go zniwelować. 
Sam wniosek jest tylko 
narzędziem, za pomocą 
którego je rozwiązujemy. 
Nasi klienci doceniają 
to, że proponujemy im 

gotowe, sprawdzone rozwiązania, a nasza 
usługa jest kompleksowa. Raz podjętą 
współpracę kontynuujemy w latach kolej-
nych. Z niektórymi samorządami jesteśmy 
związani już ponad dziesięć lat. 

Firm, które piszą i realizują wnio-
ski jest bardzo dużo. Czym się Państwo 
wyróżniacie? 

JM: …Wąską specjalizacją. Podej-
mujemy tylko te tematy, w których jeste-
śmy ekspertami i możemy być doradcami. 
Drugą rzeczą, która nas wyróżnia bizne-
sowo, jest pobieranie opłaty wyłącznie 
za projekty zakończone sukcesem. Daje 
to nam motywację do pracy, widzimy, 
że takie rozwiązanie jest korzystne i dla 
klienta, i dla nas. 

Czym jest idea Smart City, którą Pań-
stwo upowszechniacie i wdrażacie w pol-
skich samorządach?

JM: To idea inteligentnego miasta dla 
ludzi, nie dla samego siebie. Zrozumie-
nie tej idei w pierwszej kolejności przez 

Warsztaty dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kuślin 
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włodarzy, a następnie mieszkańców, jest 
drogą do satysfakcjonującego życia. 

KK: Z ideą Smart City wiąże się zrówno-
ważony rozwój, czyli taki, który respektuje 
i uwzględnia wszystkich uczestników życia 
z różnych grup społecznych, przy jednocze-
snym poszanowaniu środowiska. Przykład 
może stanowić ruch drogowy, w kontekście 
którego należy uwzględniać potrzeby kie-
rowców, pieszych i osób korzystających ze 
ścieżek rowerowych, ponieważ wszyscy są 
równoważnymi uczestnikami miejskiego 
życia. Należy opracować takie rozwiązania, 
które pomogą w optymalny sposób funk-
cjonować wszystkim grupom. 

Jesteście Państwo Podmiotem 
Zewnętrznego Zapewnienia Jakości. Co 
to oznacza? Czym jest Zintegrowany Sys-
tem Kwalifikacji?

JM: Naszym wyróżnikiem jest śledze-
nie trendów i zmian w przepisach, jedną 
z tego typu dziedzin jest 
Zintegrowany System 
Kwalifikacji. Polska, mimo 
że jest już ponad piętna-
ście lat w Unii Europej-
skiej, cały czas nadgania 
pewne rzeczy lub dosto-
sowuje swoje przepisy 
i prawodawstwo. Sys-
tem kwalifikacji, który 
działa w naszym kraju od 
kilku lat, jest ujednolice-
niem systemu kwalifika-
cji kształcenia obowiązu-
jącego w Unii od wielu 
lat. Najprościej mówiąc, 
szkolnictwo zarówno na 
poziomie szkół średnich, jak i uczelni wyż-
szych nie nadąża za zmianami rynkowymi. 
Powstaje wiele nowych kwalifikacji, a spe-
cjalistów w ich zakresie uczelnie i szkoły nie 
są w stanie kształcić. System ma potwier-
dzać umiejętności i kwalifikacje poszcze-
gólnych osób, które posiadają możliwo-
ści wykonywania określonego zawodu. 
Szybszą ścieżką jest nieformalne zdoby-
wanie wykształcenia, w systemie pozasz-
kolnym, przede wszystkim poprzez prak-
tykę. Jeśli ktoś tak jak my jest specjalistą 
w zakresie pozyskiwania środków unijnych 
i chciałby to pokazać pracodawcy w Pol-
sce lub Unii Europejskiej, może to zrobić za 
pomocą podejścia do certyfikacji w takim 
obszarze. Nasza firma z kolei jest Podmio-
tem Zewnętrznego Zapewnienia Jako-
ści, który wspiera Ministerstwa w nadzo-
rze nad certyfikacją osób w Instytucjach 
Certyfikujących. 

KK: Nadzorujemy firmy, które egza-
minują. Musimy zapewnić, aby sposób 
przyznawania kwalifikacji był jednolity, na 
określonym poziomie i zgodny z tym, jak 
ta kwalifikacja jest opisana. Założeniem 
całego systemu jest także ujednolicenie 

kwalifikacji na poziomie unijnym, żeby cer-
tyfikat przyznany w Polsce miał taką samą 
wartość w innych krajach członkowskich, 
żeby były one wzajemnie uznawane. 

Wielkopolska Akademia Nauki i Roz-
woju działa z powodzeniem już od szes-
nastu lat. Jesteście Państwo laureatami 
licznych wyróżnień, zdobywcami cer-
tyfikatów. Jaki jest Państwa przepis na 
sukces?

JM: Kiedy zakładaliśmy firmę były 
w niej cztery osoby. Razem z Krzysztofem 
wypracowaliśmy system pracy w każdym 
obszarze naszej działalności. Zajmowa-
liśmy się wszystkim tym, za co odpowie-
dzialni są dziś nasi pracownicy. Krzysztof 
pisał wnioski, ja obsługiwałem projekty, 
wiemy więc doskonale z czym wiąże się 
praca w firmie. Dzięki temu możemy prze-
kazywać wiedzę i wiemy czego wymagać. 
Dzielimy się też obowiązkami – Krzysztof 

zajmuje się nadzorem merytorycznym nad 
pracami firmy, a ja – kontaktem z klien-
tem. Ciągle jesteśmy wśród naszych pra-
cowników lub klientów. Wiemy czego oni 
potrzebują i będąc blisko jesteśmy w sta-
nie dostarczać usługi i rozwiązania takie, 
jakich klient potrzebuje – to jest najważ-
niejsze! Kluczem do sukcesu firmy są ludzie, 
z którymi pracujemy, a jest już ich ponad 
piędziesieciu. Dzięki naszemu zespołowi 
firma się rozwija. Nie było by firmy bez 
tak zaangażowanych i pracujących z pasją 
osób jakie mamy.

KK: Jeśli prześledzimy szesnaście lat 
funkcjonowania firmy, to widać, że w każ-
dym roku rozszerzaliśmy zakres naszych 
usług, nie boimy się zmian i wchodzenia 
w nowe obszary. Cały czas zmieniamy się 
i staramy podchodzić do tego w odpowie-
dzialny sposób, czyli najpierw samemu 
posiąść wiedzę w danym obszarze i w opar-
ciu o nią rozwijać usługi.

JM: Siedem lat temu, kiedy była two-
rzona nowa perspektywa unijna, która 
niebawem będzie już tą starą, przygoto-
wywaliśmy dwadzieścia wniosków rocz-
nie, obecnie jest ich ponad dwadzieścia 

miesięcznie. Mocno zmieniliśmy firmę, 
weszliśmy na drogę tylko i wyłącznie wspo-
magania samorządów i przygotowywania 
projektów w tej skali. Dostrzeżenie i wyko-
rzystanie szansy było naszym najwięk-
szym sukcesem. To że firma tak się rozwija, 
że otrzymaliśmy wyróżnienie Polskiego 
Lidera Przedsiębiorczości, jest kwestią 
odpowiedniego przestawienia się. Dzisiaj, 
mimo że środki unijne będą dystrybu-
owane od przyszłego roku, bardzo mocno 
pracujemy nad nową perspektywą unijną, 
czyli nad wyzwaniami środowiskowymi, 
w których widzimy ogromną szansę dla 
samorządów. Przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym jest dla nich największym 
wyzwaniem i chcemy im w tym pomóc. 

Istnieje teoria biznesowa, zgodnie 
z którą powinno się cały czas myśleć, że 
juto nie będziesz mógł robić tego, co 
robisz dzisiaj. I tak staramy się patrzeć na 

firmę. Strategii jeszcze kilka lat 
temu nie przygotowywaliśmy, 
a teraz opracowujemy jedno-
cześnie kilkadziesiąt dokumen-
tów. Dziś jeszcze nie zajmujemy 
się środowiskiem, ale wiemy, że 
musimy to zrobić jutro. Tak każ-
dego dnia myślimy o firmie. 

Wspomnieliśmy wcześniej 
o obchodzonym w tym roku 
trzydziestoleciu samorządów, 
zeww którymi współpracujecie 
Państwo od lat. Jak zmieniła się 
polska samorządność przez ten 
czas?

JM: Samorząd to z pewno-
ścią największy polski sukces po 

1989 roku. Dzięki pracy na rzecz miesz-
kańców samorządy znakomicie odczytują 
ich potrzeby. Urzędy profesjonalizują się. 
Można powiedzieć, że samorządy poprzez 
zajmowanie się sprawami swoich miesz-
kańców, doskonale czują to, co powinni 
oni od nich otrzymać. 

KK: W funkcjonowaniu samorządów 
wyodrębnić można trzy etapy. Pierwszym 
było ich zorganizowanie administracyjne 
jako nowej jednostki w Polsce. Wiązało 
się to z transformacją ustrojową, wszel-
kimi zmianami społecznymi i gospodar-
czymi, które wtedy następowały. To było 
pierwsze zadanie, z którym musiały sobie 
poradzić. Drugim etapem były inwesty-
cje infrastrukturalne – budowa dróg, szkół, 
tworzenie warunków do codziennego 
funkcjonowania. Teraz z kolei wydaje się, 
że na czoło wysuwają się kwestie spo-
łeczne, czyli zapewnienie jakości życia, 
świadczenie usług na rzecz społeczeństwa, 
różnych grup, w tym najmłodszych i senio-
rów. W coraz większym stopniu w funkcjo-
nowaniu samorządów widoczna jest party-
cypacja społeczna. Wszystko zmienia się na 
naszych oczach.

Otwarcie Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach w Gminie Zgorzelec
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Coraz częściej młodzi rodzice decydują 
się osiedlać na terenie gmin, gdzie zapew-
niony jest dostęp do opieki nad dziećmi, 
nie tylko tymi starszymi. Gminy chcące 
zachować atrakcyjność dla obecnych i przy-
szłych mieszkańców muszą więc rozwa-
żyć wszystkie możliwości. Tyczy się to nie 
tylko dużych gmin. Małe gminy coraz chęt-
niej sięgają po dotacje i rozwijają zakres 
świadczonych usług społecznych podno-
sząc komfort życia swoich miesz-
kańców. Użłobkowienie w Polsce 
z roku na rok wzrasta, jednak nadal 
nie jest wystarczające w kontekście 
rosnącego zapotrzebowania.

 – Najważniejsze dla nas jest 
bezpieczeństwo i radość naszych 
dzieci. I właśnie to daje nam żło-
bek. Wcześniej opiekę nad córką 
sprawowałam z pomocą dziad-
ków. Żłobek w gminie jest dla 
nas nowością, ale już nie potra-
fimy sobie wyobrazić jak to było 
wcześniej – mówi mama dwulet-
niej Małgosi, która uczęszcza do 
żłobka publicznego w Błotnicy 
(woj. wielkopolskie).

Żłobek w gminie to nie tylko 
wsparcie dla rodziców, którzy 
sami chcą podejmować decyzję 
o powrocie na rynek pracy, ale 
również doskonałe miejsce inte-
gracji i zawiązywania więzi spo-
łecznych poprzez kontakt z rówie-
śnikami. Nowy żłobek to również 
wizytówka gminy, zwłaszcza tej 
mniejszej czy mniej zamożnej. 

 – Tworzenie i rozwój nowych 
miejsc żłobkowych stanowi odpo-
wiedź na rosnące potrzeby i ocze-
kiwania rodziców. Żłobki czy kluby dzie-
cięce mają przede wszystkim stanowić 
bezpieczną i miłą przestrzeń dla dzieci. 
Placówki tego typu muszą jednocze-
śnie spełniać szereg wymagań prawnych, 
które regulowane są zapisami prawa doty-
czącymi ośrodków świadczących usługi 
dla najmłodszych – komentuje Katarzyna 

Różycka, ekspert merytoryczny Wielkopol-
skiej Akademii Nauki i Rozwoju.

Proces planowania oraz zakładania 
żłobka to zadanie wymagające doświad-
czenia i specjalistycznej wiedzy. Wiele 
gmin decyduje się na wsparcie ekspertów, 
którzy nie tylko zadbają o funkcjonalność 
i estetykę placówki, ale również zapewnią 
bezproblemową realizacje projektu.  

 – Gminy nie mają zazwyczaj doświad-

czenia z placówkami opieki nad dziećmi do 
lat trzech więc wymagają wsparcia. Naszym 
partnerom oferujemy nie tylko komplek-
sową pomoc operacyjną, ale również 
wizyty studyjne w gminach, które razem 
z nami przeszły już przez ten proces i teraz 
mogą cieszyć się z nowego obiektu. Takie 
doświadczenie jest niezmiernie ważne dla 

naszych klientów, ponieważ mają szansę 
na własne oczy przekonać się, jak może 
wyglądać i funkcjonować projektowana 
placówka – dodaje Katarzyna Różycka.

Jak pozyskać środki z programu 
Maluch+ na rok 2021 i uzyskać aż 80% dofi-
nansowania całego przedsięwzięcia?

Przede wszystkim opracowując ofertę 
wraz z załącznikami wskazać należy m.in. 
działania możliwe do realizacji w ramach 

inwestycji, uzasadnienie koniecz-
ności ich finansowania, okre-
ślenie rodzaju oraz wysokości 
wydatków. Uzupełnione doku-
menty należy dostarczyć do wła-
ściwego Urzędu Wojewódzkiego 
w terminie nieprzekraczalnym 
do 16 października 2020 r. dla 
modułu pierwszego, oraz do 6 
listopada 2020 r. dla modułów 
2-4.

 – Nasza gmina wcześniej 
nie prowadziła ani żłobka, ani 
klubu malucha i z tego względu 
zdecydowaliśmy się na doradz-
two i współpracę z zewnętrz-
nym ekspertem, który przepro-
wadził nas przez cały proces. 
Inicjatywy ważne społecznie są 
naszym priorytetem, a środki 
krajowe i europejskie pomogły 
w podjęciu decyzji o utworze-
niu pierwszego Żłobka Samo-
rządowego w Błotnicy – mówi 
Janusz Frąckowiak, Wójt Gminy 
Przemęt.

N a b ó r  d o  p r o g r a m u 
Maluch+ na rok 2021 rusza 
7 września  dla wszystkich 
modułów.

Jest to więc ostatni moment na prze-
myślane, dokładnie zaplanowane i przede 
wszystkim skuteczne działanie. Przy speł-
nieniu warunków programowych, już na 
koniec roku gminy będą cieszyć się z otrzy-
manych dotacji oraz rozpoczynać prace 
nad rozwojem usług żłobkowych na swo-
ich obszarach.

Program  Maluch+ na rok 2021 rusza 7 września!!!

„Użłobkowienie”  
w Polsce nadal nie 
jest wystarczające

Otwarcie Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Błotnicy, 
Gmina Przemęt – zdjęcia własne Wielkopolska Akademia Nauki 
i Rozwoju
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