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Jesteśmy po obcho-
dach rocznicy, która 
zdarza się raz na 100 
lat i pod tym wzglę-
dem wyróżnieni. Jak 
Pan ocenia ten szcze-
gólny jubileusz? 

T Ł :  W s z y s t k i e 
zaplanowane uroczy-
stości udało się spraw-
nie i godnie przepro-
wadzić. Uroczystość 
główna była prawdzi-
wie akademicka, cie-
szyliśmy się z obecno-
ści wszystkich gości, 
którzy przyjęli zaproszenie. Nasza społecz-
ność akademicka, była usatysfakcjono-
wana formą obchodów, jaką zapropono-
waliśmy, z czego również jesteśmy bardzo 
zadowoleni.
Miał Pan to szczęście być właśnie wtedy 
rektorem..

…jest to swego rodzaju wyzwanie, ale 
i przyjemność. 

Wydarzeń związanych ze stuleciem 
było wiele, przewijały się przez cały rok. 

Pod koniec jubileuszowego roku mia-
łem także wykład w Poznańskim Towarzy-
stwie Przyjaciół Nauk, była to prezenta-
cja na temat trudnych początków uczelni, 
najwcześniejszych lat jej funkcjonowania 
i wieloletnich utrudnień. Rada powstań-
cza była inspiratorem idei powstania 
uczelni. Potrzeba była zasadniczym powo-
dem powołania Wydziału Budowy Maszyn. 
Pierwsi kandydaci na studia musieli mieć 
roczne doświadczenie praktyczne, naj-
częściej w zakładach Cegielskiego. My, 
po stu latach mówimy o studiach dual-
nych, połączeniu praktyki z nauką, a to 
pojawiło się u nas już na początku drogi! 
Z pierwszego rocznika do końca dotrwało 

tylko sześć osób, a przyjętych 
było dwudziestu ośmiu. Do II 
wojny światowej dyplom zdo-
było siedmiuset szesnastu 
absolwentów.

Należy pamiętać, że sto 
lat w kontekście tradycji aka-
demickich to niewiele, ale 
wystarczyło nam na zbudowa-
nie w miarę silnego potencjału 
akademickiego, mamy z czego 
być dumni. 
Rzeczy dzieją się dalej, 
w związku z tym chcę zapy-
tać o to, co najnowsze. Koniec 
ubiegłego roku zaowoco-

wał otrzymaniem dofinansowania od 
Zarządu Województwa na realizację 
projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”, 
który realizowany jest przy współpracy 
z Instytutem Chemii Bioorganicznej Pol-
skiej Akademii Nauk (Poznańskim Cen-
trum Superkomputerowo-Sieciowym), 
Aeroklubem Poznańskim im. Wandy 
Modlibowskiej oraz Andrzejem Szymań-
skim „LARS”...

Nie ma wątpliwości, że lotnictwo jest 
u nas wiodącą gałęzią przemysłu, a to dla-
tego, że wszystko, co w technice trudne, 
najpierw pojawić się musi właśnie w lot-
nictwie. Elementy związane z ekspono-
wanym dzisiaj przemysłem 4.0 czy bezpie-
czeństwem muszą być na odpowiednio 
wysokim poziomie. Stąd pomysł na Aeros-
ferę, która łączy wiele elementów. Jednym 
z nich są szkolenia lotnicze, które nas inte-
resują, ponieważ prowadzimy takie kie-
runki, jak lotnictwo i kosmonautyka. A to 
tylko część projektu, w jego ramach pod-
jęte zostaną także zagadnienia z zakresu 
bezpieczeństwa lotnictwa, transportu lot-
niczego, czyli kwestie, które są przyszłością 
gospodarki.

Nie chcemy zapominać o ludziach, bo 
samolot musi mieć pilota, tak jest dzisiaj 
i będzie przez następne kilkadziesiąt lat. 
Mamy jednak świadomość – i ten kontekst 
także jest elementem Aerosfery – że samo-
loty mogą latać bez pilotów. Główną prze-
szkodą jest psychika pasażerów, trudno 
nam się przyzwyczaić do myśli, że samo-
lot może lecieć sam, ale wiemy już, że 
technicznie jest to jak najbardziej moż-
liwe i jesteśmy w stanie to zrobić. Projekt 
dotyczy też między innymi zaproponowa-
nia nowych metod obsługi transportowej 
samolotów, przy użyciu specjalnych pojaz-
dów bezobsługowych. Na przestrzeni lot-
niska wszystko można przewidzieć – jak 
ma wyglądać ruch, gdzie będą podjeż-
dżać wózki – i wszystko to da się zrobić 
bez dodatkowych nakładów ludzkich. 
Trzeba jednak mieć informatykę, automa-
tykę i robotykę na odpowiednio wysokim 
poziomie. 

To samo dotyczy obsługi dronów, ale 
także innych – na lotnisku możemy testo-
wać to, co wynika z naszej współpracy 
z przemysłem, czyli autonomiczne pojazdy. 
Miejsce testów musi być bezpieczne, więc 
lotnisko nadaje się do tego idealnie. 
Jakie możliwości projekt daje pracowni-
kom i studentom Politechniki?

Tworzy pole do popisu jednym, jak 
i drugim. Wśród studentów mamy osoby 
pasjonujące się nowoczesnymi kierun-
kami i dla których Aerosfera to ogromna 
szansa rozwoju, lepszej pracy naukowej 
oraz możliwość testowania swoich pomy-
słów w idealnych warunkach.

Prowadzimy kilka specjalności, na przy-
kład lotnictwo i kosmonautyka, które będą 
mogły korzystać z projektu, mamy specjal-
ności związane z napędami i wszystkim 
tym, co związane z budową dronów czy 
ich oprogramowaniem. 

Podniebne plany

O projekcie „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” z Jego Magnificencją Rektorem Politechniki Poznańskiej  
prof. dr hab. inż. Tomaszem Łodygowskim, Krzysztofem Maciejewskim zastępcą dyrektora Aeroklubu 
Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej oraz dr inż. Cezarym Mazurkiem pełnomocnikiem dyrektora IChB PAN 
ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, rozmawia Mariola Zdancewicz.
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Planujemy także budowę stacji – 
obserwatorium astronomicznego w obrę-
bie lotniska. Mamy już jedno takie obserwato-
rium na Piotrowie, będące wielkim osiągnięciem 
naszych kolegów z automatyki i robotyki. Urzą-
dzenia optyczne w nim użyte zostały kupione, ale 
całe sterowanie jest ich pomysłem. Przebijają się ze 
swoimi projektami do Unii Europejskiej czy Europej-
skiej Agencji Kosmicznej. Planujemy też zbudować 
podobne obserwatorium na terenie lotniska, dające 
możliwość sterowania i oglądania obiektów, które latają 
w kosmosie, a wraz z kolegami z Ukrainy – budujemy 
właśnie nanosatelitę. Obserwowanie ich przebiegów 
jest w zasięgu ręki. 

Nasze szeregi zasilają także eksperci, którzy 
prowadzą kursy dotyczące sterowania pojazdami 
autonomicznymi. 

To projekty przyszłościowe, ale żeby je rozwijać 
trzeba środków. Nie da się tego robić bez pieniędzy. 
I nie mam tu na myśli tylko pasjonatów, którzy wyko-
nują innowacyjne prace i powinni zarabiać pięciokrot-
nie więcej. Środki są potrzebne przede wszystkim na to, 
żeby przygotować zaplecze techniczne. 

Jest to szansa, i obyśmy ją umieli wykorzystać. Dofi-
nansowanie, które udało nam się otrzymać z Urzędu 
Marszałkowskiego, jest znaczące, ale nie załatwia 
sprawy na dłuższy okres. 

Czym jest projekt „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” z perspek-
tywy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego?

CM: Od ponad 25 lat PCSS realizuje misję rozwoju zastosowań 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze cyfrowej 
nauki, cyfrowej gospodarki i innowacyjnego społeczeństwa.

W nurt ten wpisują się także zastosowania w lotnictwie nowej 
generacji. Stopniowe zwiększanie poziomu wsparcia lotnictwa 
w zakresie automotyzacji, robotyzacji, wirtualizacji 
i systemów cyber-fizycznych, w tym bezzałogowych 
statków powietrznych, stanowi podstawę do budo-
wania coraz bardziej zaawansowanych systemów 
informatycznych. 

W takim procesie niezwykle istotny jest dostęp 
do infrastruktury badawczej, która może stanowić 
laboratoryjne środowisko prowadzenia prac badaw-
czych i rozwojowych łącznie w przestrzeni fizycznej 
oraz w wirtualnej domenie przechowywania i prze-
twarzania dużych ilości danych (Big Data).

W ramach projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” 
PCSS planuje wykorzystać możliwości nowej prze-
strzeni eksperymentalnej i laboratoryjnej na lotni-
sku w Kąkolewie połączonej z infrastrukturą sieci naukowej PIO-
NIER oraz usługami gromadzenia i przetwarzania danych. Dzięki 
temu otwierają się kolejne obszary zastosowań nowoczesnej 
infrastruktury obliczeniowej oraz wizualizacyjnej PCSS. Efektem 
bliskiej współpracy ekspertów z zakresu lotnictwa i zaawansowa-
nych technologii będą nowe, bezpieczne i wydajne rozwiązania 
również dla kontroli ruchu lotniczego z uwzględnieniem wielu 
wyzwań związanych z zastosowaniami dronów w najbliższej 
przyszłości.

W PCSS wykorzystujemy ogromny potencjał infrastruktury 
teleinformatycznej i wielu dedykowanych laboratoriów, w tym 
floty bezzałogowych statków powietrznych, które są podstawą 
innowacyjnych zastosowań m.in. w rolnictwie, logistyce i eduka-
cji. Wspólnie z Politechniką Poznańską i Polską Agencją Żeglugi 

Powietrznej podejmujemy ogromne 
wyzwanie współtworzenia innowa-
cyjnych cyfrowych usług i rozwią-
zań dla lotnictwa nowej generacji 
w ramach inicjatywy NaviHUB. 
Jakie technologie i rozwiązania służące studentom Politech-
niki Poznańskiej zostaną wprowadzone?

PCSS współpracuje z Politechniką Poznańską 
stwarzając zarówno studentom, jak i pracownikom 
naukowym dogodne warunki współpracy z wyko-
rzystaniem potencjału e-infrastruktury, bazy labo-
ratoryjnej oraz doświadczeń w zakresie realizacji 
projektów badawczo-rozwojowych. Prowadzimy 
ciągłe programy praktyk i staży w obszarach zasto-
sowań robotyki, sztucznej inteligencji i cyberbez-
pieczeństwa. Oferta ta zostanie rozbudowana 
w związku z uruchamianym projektem w zakre-
sie zaawansowanych systemów Internetu Rzeczy, 
efektywności energetycznej oraz zaawansowanej 
wizualizacji.

Co obejmować będzie nowoczesna baza labo-
ratoryjna PCSS?

W hangarze o powierzchni ok. 1500 m2 mamy ponad 500 m2 
laboratoriów, których tematyka obejmuje najważniejsze skład-
niki nowoczesnej infrastruktury lotniska. Budujemy więc zaple-
cze badawcze m.in. dla technologii autonomicznych, energoosz-
czędnej infrastruktury, bezpieczeństwa i ochrony eksploatacji, 
systemów kontroli lotów.

W ramach nowych laboratoriów PCSS planowane są prace B+R 
oraz nowe obszary zastosowań bezzałogowych statków powietrz-
nych w zakresie lotnictwa, w tym nowe aplikacje i systemy tele-
informatyczne do monitorowania i kontroli lotów dronów, moni-
toring stanu psychofizycznego pilotów i kontrolerów, rolnictwa 
precyzyjnego i budownictwa precyzyjnego,ochrony środowiska, 
klimatu i leśnictwa, logistyki i transportu oraz energetyki.

Czym jest projekt 
„AEROSFERA. Lotnisko 

rzeczy“ z perspek-
tywy Aeroklubu 
Poznańskiego?

KM: Projekt 
AEROSFERA wpisuje 

się w plan rozwoju lot-
niska. Dla lotniska w Kąko-

lewie to szansa stworzenia 
unikatowej infrastruktury 
badawczej. Przykładem może 

być planowana budowa pro-
fesjonalnego oświetlenia pasa 
startowego, które z jednej strony 
służyć będzie do testów i prac 
poligonowych, z drugiej zaś 
będzie miało zastosowanie prak-
tyczne i użytkowe. Pozwoli to na 
prowadzenie szerszej działalności 
Aeroklubu w zakresie szkoleń lot-
niczych, obsługi ruchu lotniczego 
poprawiając tym samym bezpie-
czeństwo wykonywania operacji 
lotniczych.

W obszarze zainteresowań 
projektu znajduje się szereg 
tematów, które równocześnie 
wpisują się w zakres działalno-
ści Aeroklubu. Tu za przykład 
mogą posłużyć: organizacja, 

funkcjonowanie i eksploatacja 
infrastruktury lotniskowej, nadzór 
i kontrola lotów, czy też bezpie-
czeństwo wymienionej już infra-
struktury i stref ruchu lotniczego. 

Jestem przekonany, że to 
powstanie w ramach AEROSFERY 
służyć będzie także operatorowi 
lotniska w codziennej pracy.
Czy zmodernizowane lotnisko 
w Kąkolewie będzie dostępne 
dla wszystkich? Kto będzie 
mógł korzystać?

Dostępność lotniska wynika 
z jego statusu. Od ubiegłego 
roku Kąkolewo (kod ICAO: 
EPPG) posiada status lotni-
ska publicznego. Dzięki temu 
będzie dostępne dla statków 
powietrznych General Aviation. 
Prowadzona będzie działal-
ność komercyjna związana z ich 
obsługą, a dzięki dobrej komu-
nikacji z Poznaniem drogami 
szybkiego ruchu A2 i S5, Kąko-
lewo może stać się alternatywą 
dla małego ruchu lotniczego 
w obliczu rosnącego obciąże-
nia operacjami samolotów linio-
wych i czarterowych lotniska 
Poznań-Ławica.
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Instytut Zachodni powołano w trakcie 
wojny, w grudniu 1944 roku, zatem zało-
życiele podjęli się współpracy z agreso-
rem. W jakim celu został powołany?

W 1944 roku osoby będące urzędni-
kami Polskiego Państwa Podziemnego, 
podlegające rządowi w Londynie, powo-
łały Instytut Zachodni w celu przygotowy-
wania procesu włączania ziem zachodnich 
i północnych w granice Polski. Osoby te 
związane z prof. Zygmuntem Wojciechow-
skim już w czasie wojny, podczas semina-
riów na tajnych kompletach prowadziły 
zajęcia na temat przesunięcia naszej przy-
szłej granicy na zachód. 
W tym kontekście co to znaczy znaczy 

„mieć historię”?
Z naszego punktu widzenia oznacza to, 

że reagując na wyzwania, z którymi jeste-
śmy dziś konfrontowani, mamy zawsze 
w pamięci nasze korzenie i tradycje, oczy-
wiście z innymi punktami ciężkości. Wobec 
tego, nadal jednym z obszarów naszej dzia-
łalności są badania nad ziemiami północ-
nymi i zachodnimi. Współpracujemy w tym 
zakresie z ośrodkami ze Szczecina, Wrocła-
wia, Opola i Olsztyna w ramach Sieci Ziem 
Zachodnich i Północnych.
Też pod mianem Instytutu Zachodniego? 

Nie, choć tuż po wojnie rzeczywiście 
Instytut Zachodni niejako sterował całym 
procesem i jednostki takie jak instytut 

w Opolu czy w Olsztynie, były filiami Insty-
tutu Zachodniego. Teraz jesteśmy jed-
nostkami równorzędnymi, każda ze swoją 
specyfiką. Instytut Zachodni posiada np. 
bardzo bogate archiwa, służące jako źró-
dło dla badań nad ziemiami północnymi 
i zachodnimi. Wciąż jeszcze mamy, choć 
ograniczony, dział zajmujący się II wojną 
światową, kontynuujemy także zapocząt-
kowane przez prof. Karola Mariana Pospie-
szalskiego wydawanie dokumentów źró-
dłowych na temat okupacji znane jako 
Documenta Occupationis. 

Zajmujemy się głównie tematyką 
współczesną, ale nie chcemy odcinać się 
od tematów, które legły u podstaw stwo-
rzenia instytutu.
Jakie były drogi dochodzenia do polsko-

-niemieckiego porozumienia? Czy coś 
konkretnie udało się osiągnąć? 

Uważam, że w kwestii porozumienia 
polsko-niemieckiego Instytut Zachodni 
odegrał bardzo ważną rolę poprzez fakt 
dokumentowania, opisywania zbrodni, 
które podczas II wojny światowej miały 
miejsce w „Kraju Warty,” ale też na całym 
obszarze Polski. Intencją było budowanie 
porozumienia w oparciu o fakty. Celem 
było zmierzenie się z trudną prawdą 
i dopiero na tej podstawie budowanie rela-
cji z drugą stroną. Podobnie rzecz ma się 
w kwestii ziem zachodnich i północnych, 

czyli w temacie obciążającym relacje pol-
sko-niemieckie. Prof. Wojciechowski pod-
kreślał, że nie wystarczy fizyczne przejęcie 
terenu, lecz należy to zrobić z całym jego 
dziedzictwem kulturowym, tradycjami, 
które tam zastaliśmy, niejako przystosować 
je i wprowadzić do polskiej spuścizny. Tak 
to wtedy rozumiano i myślę, że dzięki temu 
podejściu można powiedzieć, że „przesu-
nięcie” Polski ze wschodu na zachód jest 
uwieńczone sukcesem. 
Co w owym czasie kształtowało ideę 
relacji polsko-niemieckich ze względu 
na podział Niemiec? Czy istnieje jakieś 
tabu i czy można powiedzieć, że jest nim 
dominacja Niemiec?

Fakt istnienia dwóch państw niemiec-
kich niewątpliwie wpływał na pracę Insty-
tutu Zachodniego. W pierwszym okresie 
kontrowersyjnie dyskutowaną kwestią było 
uznanie przez Niemcy granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej. Proces ten trwał długo 
i był zawsze punktem zapalnym, w którym 
Instytut Zachodni miał swoje klarowne sta-
nowisko i wspierał wszystkie procesy, które 
przesunięcie granicy utwierdzały. Instytut 
angażował się także w innych obszarach. 
Między innymi współtworzył Komisję zaj-
mującą się podręcznikami do nauki historii 
w Niemczech i w Polsce. Komisja wypraco-
wała wspólną interpretację spornych kwe-
stii historycznych. Prace Komisji uważane 

O przesuwaniu Polski 
i wygładzonej historii
Z panią dyrektor Instytutu Zachodniego dr Justyną Schulz 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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były za wzór tego, jak narody dzielące 
wojenne przeżycia powinny próbować 
budować wspólną narrację. Stanowiła ona 
wzór dla Koreańczyków i Japończyków sto-
jących przed podobnymi wyzwaniami. Po 
1989 roku Instytut Zachodni zaangażował 
się w kwestie upamiętniania dziedzictwa 
niemieckiego i pokazywanie wspólnoty 
interesów. Spotkało się to z zarzutem, że 
obraz relacji polsko-niemieckich jest nie-
wyważony, skupia się jedynie na poka-
zywaniu pozytywnych stron, natomiast 
pomija cały szereg kwestii problematycz-
nych, które w tych stosunkach istniały.

Obecnie stoi przed nami zadanie 
wypracowania takiej formy komunikacji, 
która pozwoliłaby rozmawiać o sprawach, 
które nas dzielą, do których mamy inne 
podejście, odmienną interpretację, inne 
interesy, a mimo to respektujemy pozycję 
drugiej strony. Rzeczywiście, tak jak Pani 
wspomniała, uwarunkowania struktu-
ralne tamtych czasów sprawiły,że Niemcy 
były w uprzywilejowanej sytuacji w sto-
sunku do Polski. Nasz kraj po okresie real-
nego socjalizmu liczył zarówno na pomoc 
ekonomiczną, jak i pomoc przy przystą-
pieniu do międzynarodowych organizacji, 
NATO oraz Unii Europejskiej. Transformacja 
po 1989 roku bardzo różniła się od warun-
ków zaproponowanych przez Stany Zjed-
noczone Europie Zachodniej po 1945 roku. 
Nikt nie zakładał, że Amerykanie powinni 
przejmować przedsiębiorstwa, inwesto-
wać swój kapitał zmieniając przedsiębior-
stwa zachodnioniemieckie w amerykań-
skie. W Polsce nastąpiła głęboka zmiana 
struktury własności na rzecz firm zachod-
nich, głównie niemieckich z założeniem, 
że dzięki temu będziemy się szybciej roz-
wijać. Wówczas plan Marshalla służył do 
rozwijania rodzimej przedsiębiorczości 
w państwach Europy Zachodniej. Była to 
zupełnie inna filozofia rozwoju, która przy-
niosła odmienne skutki. 
Chciałabym jeszcze wrócić do tabu. Czy 
uważa Pani, że do dzisiaj jakieś istnieje? 
W rozmowach, podejściu, polityce...?

Może nie jest to stricte tabu, ale istnieją 
tematy, co do których uważa się, że nie 
powinny być poruszane w imię dobrych 
stosunków. Jednym z takich tematów – 
swoją drogą niezwykle nośnym – były repa-
racje i pytanie czy powinniśmy w ogóle sta-
wiać takie żądania. To był jeden z tematów, 
który próbowano tabuizować. Pojawia się 
wówczas narracja, że jeśli będziemy mówić 
o czymś trudnym, to może to zepsuć nasze 
relacje, więc powinniśmy pokryć te sprawy 
milczeniem. Są środowiska, które uważają, 
że lepiej udawać, że nie ma problemu, 
niż próbować go w jakiś sposób rozwią-
zać, chociażby poprzez nazwanie obsza-
rów, w których panuje dominacja lub 

nierównowaga. Niektórzy twierdzą, że już 
postawienie takiej diagnozy jest zagroże-
niem dla wzajemnych relacji. 
Jak w kilku zdaniach opisałaby Pani dzi-
siejsze relacje polsko-niemieckie w wer-
sji oficjalnej i nieoficjalnej? 

Nie rozróżniałabym tych wersji, mogę 
tylko powiedzieć, że z mojego punktu 
widzenia relacje polsko-niemieckie – 
mam przynajmniej taką nadzieję – prze-
chodzą właśnie z okresu „młodzieńczego” 
w „wiek dojrzały”. Podczas gdy w okre-
sie młodzieńczym ma się tendencję do 
łatwego zachwytu, dostrzegania głównie 
pozytywnych stron, tak w okresie dojrza-
łym patrzymy bardziej rzeczowo dostrze-
gając cały szereg różnic w interesach, 
interpretacji, spojrzeniu na niektóre fakty. 
Cały problem polega na tym, że obydwie 
strony muszą przyzwyczaić się do tego, 
że możemy się różnić, a odmienne zda-
nia traktować równoważnie. Niemcy mają 
z tym problem, ponieważ dotychczas 
występowali w roli” rodzica”, który wycho-
wuje swoje dzieci, mieli nas wprowadzać 
do unii i do innych instytucji, a my byliśmy 
w sytuacji tych, którzy przejmowali gotowe 
rozwiązania szczycąc się ich dokładną 
implementacją. Teraz ta sytuacja się zmie-
nia, przychodzimy z własnymi wyobraże-
niami i trzeba wypracowywać taki modus 
współpracy, w którym odmienność stano-
wisk może służyć sprawie, przyczynić się 
do znalezienia jak najlepszego rozwiąza-
nia. Różnice nie powinny być z góry zwal-
czane. Należy cenić wielość pozycji, która 
pozwala dojść do dobrych rozstrzygnięć, 
a nie traktować tego, jako przeszkody 
w realizacji konkretnej wizji. 
Czy współcześni Niemcy żyją w poczuciu 
winy? Spotykamy się zarówno z dyplo-
macją, jak i kompletną ignorancją, rów-
nież faktów historycznych. Dotyczy to 
między innymi tzw. „polskich obozów 
śmierci”...

Uważam, że młode pokolenie wycho-
wywane jest w świadomości odpowie-
dzialności za II wojnę światową, ale jest 
to odpowiedzialność bardzo abstrakcyjna. 
Większość nie neguje faktu odpowiedzial-
ności, ale dysponuje małą wiedza na temat 
tego, co wojna konkretnie oznaczała, np. 
w Polsce. Podręczniki – jeśli już – koncen-
trują się na Holocauście, natomiast brak jest 
informacji co okupacja oznaczała na tere-
nie Polski i czym różniła się w pozostałych 
państwach, również byłego bloku wschod-
niego. Wszystkie kraje nadal wrzuca się do 
jednego worka. O braku wrażliwości na te 
sprawy świadczyć może niedawna afera, 
z pojawieniem się przy kasach w Cottbus 
napisów „tylko dla Polaków”. Późniejsze 
wyjaśnienia, że społeczność niemiecka 
nie zdawała sobie sprawy jakie to będzie 

miało konotacje dla Polaków, z czym się to 
łączy i jak bardzo jest wciąż żywa pamięć 
o tym okresie w polskim społeczeństwie, 
ilustruje wspomniany wcześniej brak wie-
dzy. I to dzieje się w miasteczku, które leży 
w pobliżu granicy polsko-niemieckiej... 
Jakie nastroje polityczne panują dziś 
w Niemczech? Jak silnym graczem jest 
obecnie skrajnie prawicowa partia Alter-
natywa dla Niemiec? Czy historia się 
powtarza, a może stanęła w miejscu?

Istnieje duży spór wokół tego jak 
interpretować zwycięstwa polityczne 
Alternatywy dla Niemiec. Sama partia jest 
wewnętrznie podzielona między część 
konserwatywno-prawicową a część zbli-
żoną do ruchu nazistowskiego.
No właśnie – w Niemczech „prawica” 
oznacza coś innego niż u nas...

W Niemczech trudno jest mówić o śro-
dowiskach, które u nas nazwalibyśmy kon-
serwatywnymi, ponieważ samo użycie 
pojęcia „prawica” ma tam od razu nega-
tywne konotacje, wiąże się z faszyzmem 
czy nazizmem...
Choć de facto wówczas to była lewica...

Faktycznie, niemniej tak jak powie-
działam, w przestrzeni niemieckiej debaty 
publicznej słowo „prawica” ma negatywny 
odbiór ze względu na historię III Rzeszy 
i z tego powodu cierpi prawica, nie lewica. 
Różnice w ocenie zjawiska AfD przypo-
minają również debaty w Polsce. Niektó-
rzy uważają – tak jak Pani zasugerowała 
w pytaniu – że jest to powrót przeszłości, 
oznaczający wzrost nacjonalistycznych 
nastrojów, które mogą być w jakimś stop-
niu niebezpieczne. To jest jedna interpre-
tacja. Funkcjonuje jednak też druga, zgod-
nie z którą jest to znak protestu wobec elit 
rządzących dotychczas, odwrót od partii 
politycznych, które do tej pory nadawały 
ton życiu politycznemu i które ignoro-
wały wiele problemów ważnych z punktu 
widzenia społeczeństwa.Takim dużym 
problemem, który nie był dopuszczany na 
agendę partii politycznych była masowa 
migracja do Niemiec w 2015 r. Jedynie 
AfD podjęła ten temat w sposób krytyczny. 
To jest tylko jeden przykład, a istnieje cały 
szereg zagadnień związanych ze społecz-
nym wykluczeniem, z regionalnym wyklu-
czeniem, z migracją młodzieży – tematy 
istotne z punktu widzenia danych społecz-
ności, a nie poruszane przez partie domi-
nujące w systemie politycznym Niemiec. 
Popularność takiego ugrupowania jak SPD, 
określającego się mianem ludowego spa-
dła do ok. 10-12%, co dla tej partii, która już 
od XIX w. zajmowała jedną z kluczowych 
pozycji w, systemie politycznym, jest spad-
kiem dramatycznym. Powstaje więc pyta-
nie – czy zmiany w popularności partii są 
przejawem rodzącego się nacjonalizmu 
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O przesuwaniu Polski 
i wygładzonej 
historiiczy jest to wyraz buntu mas, które chcą, 

żeby tematy dla nich ważne były poru-
szane w dyskursie politycznym. 
 Czy Państwo potraficie to rozgryźć?

My to śledzimy i próbujemy odczyty-
wać sygnały, które są wysyłane. Jest to też 
przedmiotem naszych ekspertyz i stanowi 
dla każdego analityka wyzwanie – na ile 
jego prognozy się potwierdzą. Na razie 
jesteśmy w trakcie tego procesu.
Analizy mają to do siebie – albo się 
potwierdzą, albo nie, ale fakty istnieją, 
niezależnie od interpretacji.

Tak, dlatego je śledzimy.
Jak wygląda sytuacja polskiej mniejszo-
ści narodowej w Niemczech – à propos 
wciąż stosowanych przepisów goebel-

sowskich. Nic się nie mówi o tym, żeby ją 
uznać i zwrócić to, co zrabowano w trak-
cie wojny.

Instytut Zachodni przeprowadza 
analizy dotyczące polskiej mniejszości 
w Niemczech i dostarcza ekspertyzy Mini-
sterstwu Spraw Zagranicznych. Istnieje 
spór czy Polaków można nazwać mniej-
szością, czy tylko mała grupa może otrzy-
mać to miano, a reszta to migranci lub 
osoby tymczasowo zamieszkujące, które 
same się nie identyfikują jako mniejszość. 
W podpisanych między Polską a Niem-
cami traktatach o dobrym sąsiedztwie 
jest jednak zapis, że niezależnie od tego 
jak będziemy tę grupę nazywać, osoby te 
mają być traktowane tak, jakby stanowiły 
mniejszość narodową. Rzeczywiście poja-
wia się tu cały szereg deficytów i osobi-
ście uważam, że deficyty te powinny być 
tematem podejmowanym w stosunkach 

bilateralnych oraz że powinniśmy to 
przedstawiać także na arenie europejskiej. 
Wielokulturowość osób o polskich korze-
niach nie jest wspierana i podtrzymy-
wana, dzieci nie mają dostępu do nauki 
w języku polskim w ramach powszech-
nego szkolnictwa i jest to wbrew filozofii, 
która panuje w Unii Europejskiej. Wieloję-
zyczność, wielokulturowość jest uznawana 
za wartość i wspieranie osób, które mają 
związek z polską kulturą i chciałyby, żeby 
ich dzieci ją pielęgnowały, nie jest tylko 
kwestią relacji polsko-niemieckich, ale 
wartości, na których zbudowana jest Unia 
Europejska. 
Gdyby jednak pozostać przy relacjach 
polsko-niemieckich, to należy pamiętać, 

że Niemcy u nas są uznani za mniejszość 
narodową, mają wsparcie finansowe, ba, 
nawet są w parlamencie! Ostatnio jeden 
poseł. ..

Tak, tutaj jest nierównowaga, ale ist-
nieje ona już od początku obowiązywania 
traktatu. Myślę, że spotkania w tej sprawie 
odbywają się regularnie, kwestie te są stale 
podnoszone ale niewiele się zmienia...
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale 
wydaje, się że tu chodzi o pieniądze. 
Niemcy rozpoczynając wojnę wszystko 
zabrali tym ludziom i organizacjiom.. 
a były tam były poważne majątki Pola-
ków i organizacji polskich.Tu chodzi 
o zwrot mienia... Problem mniejszości 
polskiej w Niemczech został przypo-
mniany parę lat temu, przez prof. Jana 
Sandorskiego z UAM w Poznaniu i praw-
nika z Berlina Stefana Hamburę – nie-
stety nie spotkał się z zainteresowa-

niem żadnego z państw. Pisaliśmy o tym 
w „Merkuriuszu”... 

Trudno mi jest powiedzieć gdzie tkwią 
te blokady... Wiem, że w Bochum zacho-
wały się jeszcze stare napisy na budynku” 
bank polski”, istniał cały szereg nierucho-
mości, które należały do osób i organiza-
cji. Polska mniejszość na terenie Zagłębia 
Ruhry była bardzo aktywna, mieli dużo 
związków, stowarzyszeń związanych 
z górnictwem, hodowlą gołębi, mieli także 
swoje kasy oszczędnościowe, własne bar-
dzo prężne instytucje.
Czy Państwo się tym tematem zajmuje-
cie, albo planujecie zająć?

Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to 
się tym tematem zajmiemy, natomiast jeśli 
brak jest zainteresowania ze strony czynni-
ków decyzyjnych, materiały, które zebrali-
śmy leżą i czekają na opracowanie. 
Państwo nie możecie „czynnikom” pod-
powiedzieć?

Możemy, podsyłamy różne propozy-
cje...
To był gorący temat, Jan Pospieszalski 
prowadził na ten temat audycje w tele-
wizji wiele razy, atmosfera była mocno 
podgrzana.

Ekspertyzy są przygotowane, ale nie 
są póki co wykorzystywane. My w każdej 
chwili możemy je udostępnić. Nie jest to 
obecnie priorytet działań, ale mamy takie 
możliwości.
Grupa antyfaszystowskich performe-
rów z Ośrodka Politycznego Piękna 
umieściła ostatnio przed Reichstagiem 
w Berlinie kontrowersyjną instalację – 
urnę z prochami ofiar Holokaustu jako 
sprzeciw wobec działań partii AfD. My 
prosilibyśmy o szacunek dla prochów. 
A co Pani o tym myśli? 

Myślę, że można to powiązać z wcze-
śniejszym pytaniem. Jest to brak wrażliwo-
ści wobec odczuć i przeżyć narodów, będą-
cych ofiarami II wojny światowej. 
A może jest to krzyk rozpaczy tych mło-
dych Niemców, którzy chcą pokazać, że 
też coś wiedzą,widzą, coś robią ...?

Tak, ale jest to pewna instrumentaliza-
cja dla własnych celów i jest to niesmaczne. 
Opublikowaliście Państwo ważną 
książkę „Renovatio Europae” akcentu-
jąc w niej zagrożenia związane z Unią 
Europejską. I co dalej?

Pojawiła się inicjatywa ze strony Komi-
sji Europejskiej, żeby organizować debaty 
i włączyć jak najszersze kręgi społeczeń-
stwa do dyskusji na temat w jakim kierunku 
Unia Europejska powinna się reformować.
W tej książce są świetne wskazówki. 
Nazwane jest to, co się dzieje i co należy 
zrobić....

Jest to jednak wizja z którą nie wszy-
scy się zgadzają. Niektórzy wręcz uważają, 
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że jest to zbyt pesymistyczny obraz tego, 
co się obecnie w unii dzieje i tych zagro-
żeń nie dostrzegają. Chcielibyśmy się 
w ten temat zaangażować i przedstawić 
naszą wizję, zapraszać osoby, które zasta-
nawiają się nad tym, w jakim miejscu jest 
Unia Europejska. Zdajemy sobie sprawę, 
że te diagnozy są różne 

W czasie naszego jubileuszu mie-
liśmy taką debatę, zaprosiliśmy trzech 
bardzo znanych myślicieli, zajmujących 
się między innymi tematyką unijną, czyli 
prof. Jana Zielonkę, prof. Jürgena Ko my 
to w przyszłości opublikować. Już pod-
czas debaty było widać, że pojawiają się 
odmienne diagnozy sytuacji i odmienna 
analiza tego, co należałoby w unii 
uczynić. Myślimy, że może uda się 
nam zorganizować taką dyskusję 
prezentującą odmienne pozycje 
na te same wyzwania. 
Jak może Pani skomento-
wać słowa prezydenta Francji 
Emmanuela Macrona o mózgo-
wej śmierci NATO? 

Temat ten pojawił się także 
podczas naszej jubileuszowej 
debaty, nie bezpośrednio, ale 
wybrzmiał pośrednio. Pan prof. 
Cichocki postawił bardzo cie-
kawą tezę, że tym co łączy Polskę 
i Niemcy jest pewna hipokryzja, 
to znaczy, że nie lubimy dosadnie 
określać sytuacji, wolimy zawo-
alować problem, niż sformuło-
wać go jednoznacznie. Można 
powiedzieć, że francuski model 
zaprezentowany przez Macrona 
polega na konkretnym, dosad-
nym formułowaniu problemu. 
Dużo zależy od tego, co my z taką 
wypowiedzią później zrobimy. 
Jeśli zainspiruje nas do działania, zaintere-
sowania tym, co można poprawić – można 
wtedy uznać, że odegrała ona pozytywną 
rolę. Ale jeśli służyć ma jedynie podważa-
niu autorytetu danej instytucji, działaniu 
odśrodkowemu czy destrukcyjnemu, to 
jest to jak najbardziej godne potępienia. 
Ostatnie spotkanie przedstawicieli państw 
NATO pokazało, przynajmniej powierz-
chownie, że ta wypowiedź nie działała 
odśrodkowo. Faktycznie próbowano się 
zmobilizować, żeby zdefiniować słabości 
NATO. Wszystkie państwa opowiedziały 
się jednogłośnie, że wspierają NATO. 
Pozwolę sobie nie zgodzić się z Pani zda-
niem, że mówimy o sobie nie wprost. 
Moim zdaniem to jest zaszłość histo-
ryczna. Podczas zaborów mało można 
było mówić wprost, w rodzinach się 
artykułowało, ale też był strach, bo jeśli 
w domu są dzieci, to idą i powtarzają, to 
była asekuracja. To że Niemcy również 

się asekurują rozumiem, bo też bym nie 
chciała o takiej prawdzie mówić. Mamy 
dwie prawdy, ale w tej chwili nie musimy 
się już bać, jak najbardziej powinniśmy 
mówić to, co myślimy, musimy się tego 
nauczyć, także tego, że nie dostaniemy 
za to po łapach.

Pani mi nie zaprzecza, tylko potwier-
dza tezę o hipokryzji w działaniu. Oczywi-
ście ma to różne źródła, inne u Niemców, 
inne u nas. 
Ja bym tego nie nazwała hipokryzją, 
tylko asekuracją.

Asekuracja jest motywem, ale w prze-
strzeni publicznej funkcjonuje jako pewna 
hipokryzja, bo nie mówię tego, co myślę. 

Czy zauważacie Państwo w sytuacjach 
niewygodnych dla Niemiec jakie są to 
reakcje, np. w kontekście rosyjskiej 
agresji na Ukrainę lub podobnych?

Wydaje mi się, że trudno mówić 
w Niemczech o jednym stanowisku. 
Komunikacja odbywa się wielopłasz-
czyznowo. Istnieje cały szereg instytu-
cji, które komentują wydarzenia, często 
odmiennie. Trudno jest więc powiedzieć 
jakie jest stanowisko Niemiec. Możemy 
wskazać jakie jest stanowisko rządu, ale 
nawet w tej dużej koalicji istnieją np. 
w odniesieniu do Rosji różnice stanowisk. 
Z jednej strony Niemcy poparły ostatnio 
przedłużenie sankcji wobec Rosji, potę-
piają agresję na Ukrainę, z drugiej jed-
nak podkreślają, że nie można Rosji izo-
lować, że nie można przesadzać, trzeba 
pozostać w dialogu. Taką narrację roz-
przestrzeniają bardzo silnie środowi-
ska lewicowe, ale też związane z AfD. Są 

głosy, zgodnie z którymi sankcje powinny 
być zlikwidowane już dziś, te środowiska 
chciałyby z Rosją współpracować i przejść 
do porządku dziennego nad tym, co się 
stało na Ukrainie. Wciąż jednak jeszcze 
dominuje opinia, że sankcje należy utrzy-
mać. Mimo to Nord Stream 2 jest realizo-
wany wbrew temu, że jest bardzo nega-
tywnie oceniany przez USA czy Komisję 
Europejską.
Niedawno wyszło na jaw, że zahacza 
o duńską strefę Natura 2000 i wbrew 
wszystkiemu się dzieje. Oni się z nikim 
nie liczą. Gdyby inny kraj coś takiego 
zrobił to byłby hałas na cały świat.
 Już Orwell pisał o Euroazji. Czy ta idea 

jest do zrealizowania w kontekście sym-
patii niemiecko-rosyjskiej? 

To był koncept rosyjski – zbliżyć się 
do Azji, stworzyć przeciwwagę dla świata 
zachodniego. Wydaje się, że Chiny pomie-
szały Rosji szyki i odgrywają w tym regio-
nie coraz większą rolę. Rosja jest oczywi-
ście bardzo ważnym partnerem, ale nie 
decydującym, chociażby ze względu na 
słabość demograficzną. Nie przypusz-
czam, żeby w najbliższych latach mogła 
odgrywać konstruktywną rolę w regio-
nie, destrukcyjną – na pewno. Nie wydaje 
mi się, że projekt – przynajmniej w kon-
cepcji rosyjskiej – „zbierania” swoich daw-
nych republik, zwłaszcza tych azjatyckich, 
wokół Moskwy, mógłby być realizowany 
przy wsparciu Niemiec.
Nieco podsumowując naszą rozmowę 
wokół historii i Państwa działalności 
przypomniałam sobie że Bismarck usta-
nowił, że Niemcy wykonujący rozkazy 
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O przesuwaniu Polski 
i wygładzonej 
historiisą niewinni. To w dalszej konsekwencji 

spowodowało, że czuli się oni bez winy 
mordując ludzi, ponieważ wykony-
wali rozkazy – powoływali się na to we 
wszystkich procesach. Stąd ta niesamo-
wita brutalność i niestety nasze okropne 
doświadczenie. Mieli poczucie bezkar-
ności, stąd obozy śmierci... Jak ocenia 
Pani rolę państwa pruskiego w naszej 
wspólnej historii? 

Było to jedno z trzech państw zabor-
czych, które pozbawiło nas państwowości 
w okresie, który był decydujący dla kształ-
towania się struktur polityczno-ekono-
micznych narodów europejskich. Uważam, 
że to, że u nas kapitalizm wyglądał inaczej 
niż w innych częściach Europy Zachodniej 
wynikało częściowo z tego, że nie mieliśmy 
własnego państwa, które wspierałoby pro-
cesy tworzenia się kapitału poprzez odpo-
wiednie instytucje. Poznań stanowił pery-
ferie państwa pruskiego i wykorzystywał 
jego instytucjonalne możliwości. Jednak 
nie zmienia to faktu, że nie były to warunki 
równorzędne, nie było szans na powstanie 
polskiego uniwersytetu, a osoby z wyż-
szym wykształceniem były przenoszone 
w inne regiony, żeby nie wykształciła się 
tutaj polska elita. Miało to silny wpływ na 
nasze dalsze losy. 
Kraków także miał coś przeciwko temu, 
żeby w Poznaniu powstał uniwersytet. 
Pisali do królów, do papieży...
Od stycznia na terenie Urzędu Mar-
szałkowskiego będzie można zoba-
czyć wystawę „Rosenburg – Federalne 
Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec 
w cieniu narodowosocjalistycznej prze-
szłości”. Uczestniczycie Państwo meryto-
rycznie w tym projekcie...

Tak, bardzo serdecznie zapraszam, 
tym bardziej, że łączy się z pytaniem, które 
poprzednio Pani sformułowała. Pokazana 
jest tam bezkarność osób, które były odpo-
wiedzialne za system prawny w III Rzeszy, 
które niejako sankcjonowały zbrodnie 
i morderstwa. Wystawa pokazuje konty-
nuację karier osób, które zabezpieczały 
kwestie prawne w Ministerstwie Spra-
wiedliwości oraz ich wpływ na jurysdyk-
cję powojenną w Bundesrepublice. Robi 
to naprawdę duże wrażenie, więc zapra-
szam. Wystawa będzie otwarta już od 9 
stycznia, niemniej wernisaż z wprowadza-
jącym wykładem specjalistycznym, opro-
wadzaniem oraz gośćmi z Niemiec, którzy 
przygotowywali tę wystawę odbędzie się 
21 stycznia. Myślę, że jest to bardzo cie-
kawe wydarzenie, które uświadamia cały 
szereg problemów, również polskich, np. 
z jurysdykcją niemiecką, związanych ze 
staraniami o uzyskanie zadośćuczynie-
nia. Wystawa pokazuje, że osoby, które 

decydowały o tych prawach w okresie 
III Rzeszy, również później rozpatrywały 
sprawy ofiar, które zgłaszały się po rekom-
pensaty. …Po wysłuchaniu wykładów 
i obejrzeniu wystawy nasuwa się cały sze-
reg pytań, które są nadal otwarte. 
Poza tą wystawą jakie tematy poru-
szane będą przez Państwa w kolejnych 
latach? Czy będzie to krytykowany szcze-
gólnie przez naszych zachodnich sąsia-
dów temat nieprzyjmowania uchodź-
ców w Polsce i inne niewygodne dla nich 
tematy np. Nord Stream, problemy usy-
tuowania go w Danii, naruszenie ścisłego 
rezerwatu? Czy to będą tematy, którymi 
będziecie się Państwo zajmować? 

Mamy dwie formy działalności. Jedną 
z nich są właśnie wydarzenia, które orga-
nizujemy dla szerokiej publiczności 
i w związku z naszym niedawnym jubi-
leuszem 75-lecia chcielibyśmy upamięt-
nić sylwetki założycieli Instytutu. Mamy 
zaplanowany cały szereg wydarzeń zwią-
zanych z tymi osobami, np. w lutym odbę-
dzie się prezentacja książki – wspomnień 
prof. Pospieszalskiego, który założył dział 
historyczny, zajmujący się II wojną świa-
tową. Będzie także rocznica przyłączenia 
ziem zachodnich i północnych, również 
75-lecie, w związku z czym we współpracy 
z Uniwersytetem im. Adam Mickiewicza 
będziemy w maju organizować konferen-
cję, w trakcie której upamiętniona zosta-
nie sylwetka Zygmunta Wojciechowskiego. 
Chcielibyśmy także przypomnieć postać 
pani Barbary Bojarskiej, która jako pierw-
sza zajęła się kwestią mordów inteligen-
cji na Pomorzu oraz obozem w Piaśnicy. 
W tym roku będziemy obchodzić rocznicę 
tej akcji. Wydarzenia otwarte dla szerokiej 
publiczności stanowią jedną z form naszej 
działalności. Natomiast tematy, które Pani 
poruszyła, jak Nord Stream II czy kwestia 
migracji, opracowywane są przez nas np. 
w formie ekspertyz i wysyłane do decy-
dentów. Na naszej stronie internetowej 
pojawiają się zawsze krótkie komentarze. 
Ekspertyzy nie są ogólnodostępne. Teksty 

„zamknięte” zawierają rekomendacje skiero-
wane bezpośrednio do zainteresowanych 
środowisk. 
Kiedyś współpracowaliście Państwo 
przy opracowywaniu niemieckich pod-
ręczników do historii. Zaproponowano 
przy jakiejś okazji kartkówkę z pyta-
niem „Kim był Hitler?”, na które część 
odpowiedziała, że średniowiecznym 
władcą holenderskim... 

Niestety, zarówno w społeczeństwie 
niemieckim, jak i polskim można zaobser-
wować, że okres II wojny światowej staje 
się dla młodzieży bardzo odległy, nie łączy 
się z doświadczeniem rodzinnym i takie 
odpowiedzi się pojawiają...

Pewnej rzeczy doświadczyłam osobi-
ście, moja córka kończyła szkołę sióstr 
Zmartwychwstanek, była dobrą uczen-
nicą. Odbywała się wymiana polsko-

-niemiecka, córka pojechała do Niemiec, 
potem oni przyjechali do Polski. Zorga-
nizowałam w ogródku przyjęcie, w pew-
nym momencie okazało się, że te dzieci 
nie wiedziały, że Polska jest ich sąsia-
dem... 

To aż trudno skomentować... Byli 
z zachodnich Niemiec?
Nie, z okolic Fuldy. To są takie podsta-
wowe rzeczy...

Rzeczywiście, czasami przypadkowo 
wychodzą rzeczy bardzo zaskakujące.
Tak, jakby ta Polska w ogóle nie ist-
niała, jakby chcieli nas wymazać z mapy. 
A potem ktoś jedzie i się zastanawia co 
to za dziwo... A co dopiero jakieś obozy 
koncentracyjne? Jakiś Hitler? To zakrawa 
na zbiorową amnezję.

Tak, rzeczywiście. Dlatego uważam, że 
cały czas powinniśmy te tematy poruszać.
Czy cały czas konsultujecie Państwo 
podręczniki do historii czy są już usta-
lone i wydawane tak, jak powinny? 

Komisja zakończyła już swoją pracę. 
Po polskiej stronie jej ustalenia zostały 
wprowadzone, natomiast po niemieckiej 
były opóźnienia, ponieważ tam kwestia 
nauki jest w gestii poszczególnych lan-
dów. Sama komisja natomiast funkcjo-
nowała na poziomie federalnym i to, że 
federalni urzędnicy się na coś zgodzili nie 
oznaczało automatycznie, że ci na pozio-
mie landów to wprowadzą. Dlatego też 
jeszcze długo trwały rozmowy i skargi 
z polskiej strony, że zalecenia Komisji nie 
zostały wprowadzone. Obecnie nie ma 
już takich skarg. Pojawiła się także inna 
inicjatywa, w której Instytut Zachodni już 
nie uczestniczył, próba stworzenia wspól-
nego, polsko-niemieckiego podręcznika 
do historii…
Strach się bać!

Rzeczywiście, istnieje niebezpieczeń-
stwo, że w tak „wygładzonej” historii trudno 
jest się odnaleźć. 

P.S.
Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy 

mapkę oprowadzającą śladami instytutu 
po Poznaniu, zaznaczone są na niej wszyst-
kie miejsca związane z historią Instytutu 
Zachodniego. Budynek, w którym się znaj-
dujemy nie jest naszą pierwszą siedzibą, 
a już trzecią z kolei. Wszystkie te miejsca 
zaznaczone są na mapce. Dostępna jest 
w Centrum Informacji Miejskiej, jeśli poszu-
kujecie Państwo inspiracji do spacerów po 
Poznaniu, to zapraszamy do wzięcia takiej 
mapki i poruszania się śladami Instytutu 
Zachodniego.
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Jak wyglądała droga do powstania aduu.pl?
Zaczęło się od potrzeby. Antilop to 

chyba najpopularniejsze krzesełko do 
karmienia na świecie, gdy trafiło do nas, 
zauważyłam, że brakuje mu niezbędnego 
elementu jakim jest podnóżek. Próbowa-
liśmy rozwiązania z wiązaniem pieluszki 
tetrowej między nogami krzesełka. Oka-
zało się to zbyt karkołomne. Mąż majster-
kowicz, miłośnik drewna, postanowił wyko-
nać coś bardziej praktycznego i stabilnego. 
Tak powstał prototyp. Z ciekawości zapyta-
łam na facebookowej grupie dla mam, czy 
im się podoba i czy kupiłyby coś takiego. 
Zachwyty i pierwsze zamówienia trochę 
nas zaskoczyły. Po 5 minutach mieliśmy 
już 100 komentarzy i to był dla nas jasny 
sygnał, że warto spróbować odpowiedzieć 
na potrzebę rodziców.

Niemal natychmiast ruszyliśmy 
z produkcją. Krok po kroku doszliśmy do 
momentu, w którym niezbędne było zało-
żenie firmy i produkcja pełną parą. Już po 
5 miesiącach osiągnęliśmy limit możliwo-
ści produkcyjnych, dlatego nawiązaliśmy 
współpracę z podwykonawcami i mogli-
śmy skupić się bardziej na wprowadzaniu 
kolejnych produktów, popularyzacji wie-
dzy o tym, jaka jest prawidłowa postawa 
dziecka.

Ponownie wróciła do nas historia 
z początków podnóżka, kiedy to sami mie-
liśmy nową potrzebę, której nie zaspokajał 
rynek. Chodzi o regał w stylu Montessori. 
Zdecydowaliśmy się wychowywać synka 
zgodnie z pedagogiką Marii Montessori, 
a trudno to osiągnąć bez dostosowanego 
domu. Niskie, otwarte regały są jednym 
z podstawowych elementów tej pedago-
giki i mimo długich poszukiwań, nie zna-
leźliśmy niczego, co spełniałoby nasze 
oczekiwania. Tak więc znów wprowadzili-
śmy do sklepu coś, czego sami nie mogli-
śmy znaleźć na rynku – piękny, porządny 
regał z regulowanymi półkami, wykonany 
z naturalnego materiału. Taki, który nadaje 
się dla dzieci raczkujących, ale również dla 
dzieci starszych.
W swoich projektach nawiązujecie Pań-
stwo do idei Montessori… 

Niezmiennie fascynuje mnie to, jak 
bardzo ta pedagogika jest „skuteczna”, 
jak w życiu codziennym sprawdzają się 
wnioski z licznych obserwacji dzieci przez 
Marię Montessori. Dla przykładu – nasz 
rezolutny dwulatek od dawna z powodze-
niem odkłada wszystkie przedmioty po ich 

użyciu na miejsce. 
To efekt naszej reak-
cji na tzw. fazę wraż-
liwą na porządek, 
która ujawnia się zwłaszcza po ukończeniu 
1 roku życia, stosowania zasady, że po każ-
dej skończonej pracy, pomoce odkładamy 
na konkretne ustalone miejsce, dostosowa-
nego domu itd. Na przykładzie utrzymywa-
nia porządku można by napisać obszerną 
rozprawę – to tylko jeden z miliona aspek-
tów wychowania, a ja widzę jej przydat-
ność na każdym kroku. 

Daje nam to radość, szczęście i speł-
nienie. Jest niezwykle satysfakcjonujące, 
że udało nam się również zawodowo zająć 
tym tematem, pomagając przy tym innym 
dzieciom, rodzicom i nauczycielom. 
Szukacie Państwo prostych i natural-
nych rozwiązań wspierających rozwój 
dzieci. Czy na polskim rynku jest wielu 
amatorów proponowanych przez aduu.
pl produktów czy jednak wciąż wygrywa 
masowa produkcja i plastik?

Trudno nam jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie. Ze względu na nasze 
zainteresowania siłą rzeczy często obra-
camy się w towarzystwie osób, którym bli-
skie są podobne wartości, mają podobne 
poglądy na wychowanie, edukację. Wobec 
tego wydaje się nam, że całkiem sporo 
naszych znajomych wybiera drewno, a nie 
przepada za „plastikową tandetą”. 

Bywamy w miejscach gdzie ogólnodo-
stępne zabawki również są drewniane lub 
można w nich zauważyć elementy Montes-
sori. Oczywiście zauważamy, że powstaje 
coraz więcej miejsc o typowo montesso-
riańskim wystroju (sal zabaw, nie-placów 
zabaw, klubokawiarni rodzinnych). Jedno-
cześnie siłą rzeczy spotykamy się też z pla-
stikiem, żywymi kolorami i rzeczami, które 
nie mają nic wspólnego z Montessori, albo 
są totalną odwrotnością tej pedagogiki. 
Nie chcę tutaj wchodzić w ocenę i długie 
dywagacje, zależy mi bardziej na przeka-
zaniu, że świat jest po prostu różnorodny 
i że ciężko mi jednoznacznie orzec czy 
mamy „dużą” modę na Montessori czy jed-
nak to jest coś mocno niszowego. Ogólnie 
rzecz biorąc czujemy się dość oryginalni ze 
swoim podejściem, ale to właśnie wszystko 
zależy z kim rozmawiamy, czy gdzie prze-
bywamy. Inaczej jest gdy idziemy na kawę 
z bliskimi nam rodzicami do wybranego 
przez nas montessoriańskiego miejsca, 
gdzie przychodzą ludzie o podobnych 

poglądach, a inaczej gdy idziemy w odwie-
dziny do domu gdzie w tle gra telewizor, 
a każdy kąt jest obstawiony kolorowym, 
grającym plastikiem. 
Jesteście Państwo aktywni w mediach 
społecznościowych. Rodzice mogą nie 
tylko kupować Państwa produkty, ale 
też podpatrywać ciekawe pomysły 
w cyklu filmików „Kreatywna sobota”. 
Dlaczego warto je śledzić?

Zachęcamy, żeby nas odwiedzić 
i samemu się przekonać. Podczas „kreatyw-
nych sobót” staramy się prezentować wła-
snoręcznie wykonane przez nas pomoce 
edukacyjne i zabawki Montessori-frien-
dly. Zależy nam, żeby trochę odczarować 
mit, że wprowadzanie tej pedagogiki jest 
dla bogaczy. Można się trochę postarać, 
a czasem zrobić coś dosłownie w kilka 
minut przy wykorzystaniu „śmieci” lub rze-
czy codziennego użytku. Dajemy tipy na 
zaoszczędzenie pieniędzy i zrobienie (czę-
sto dość tanio, prosto i szybko) czegoś, co 
fantastycznie służy dziecku. Chętnie odpo-
wiadamy na pytania, doradzamy co warto 
dziecku zaproponować, zrobić albo kupić. 

Spotykamy się z podziękowaniami za 
inspiracje.
Jakie są plany aduu.pl na nowy rok?

Pomimo dużego zmęczenia, są liczne 
i ambitne. Uwielbiamy pytać naszych zna-
jomych, obserwatorów i klientów o zda-
nie. I tak w ankiecie, która dotyczyła pro-
duktu jaki powinniśmy teraz wprowadzić, 
wygrał kitchen helper (wieża Montessori, 
baby tower). Staramy się, aby niedługo 
móc rozpocząć jego sprzedaż. To głów-
nie efekt dobrej współpracy z firmą, która 
dostarcza nam podnóżki. Produkt jest jesz-
cze w fazie małych poprawek. Potem przyj-
dzie pora na kolejne projekty i oczywiście 
bieżąca sprzedaż, obsługa, główkowanie 
nad wszystkimi firmowymi sprawami. 

Naszym pragnieniem jest również dal-
szy rozwój firmy na rynku międzynaro-
dowym. Zachęciła nas pozytywna opinia 
o naszym podnóżku i liczba zagranicznych 
klientów. Chcemy podziałać na jeszcze 
szerszą skalę i być może wprowadzić na 
rynek kolejne produkty.
Niezmiernie cieszymy się z rozmowy, 
bardzo dziękujemy!

Wszystko 
zaczęło się  
od potrzeby...
Z Adrianną i Piotrem Błachnio z aduu.pl  
rozmawia Merkuriusz

11



Jednym z najważniejszych ubiegłorocz-
nych działań była walka o czyste powie-
trze za pomocą propozycji dla tych, któ-
rzy to powietrze psują...

Rzeczywiście, działania na rzecz czysto-
ści powietrza są zdecydowanym prioryte-
tem w naszej ofercie. Program Priorytetowy 
Czyste Powietrze zapoczątkowany w 2018 
roku jest bezprecedensowy zarówno 
w zakresie ogólnokrajowego zasięgu, jed-
noczesności działania we wszystkich regio-
nach, jak i pod względem skali – ogromnej 
liczby beneficjentów, którzy mogą z niego 
skorzystać.

Program skierowany jest do osób 
fizycznych będących właścicielami domów 
jednorodzinnych. Skupia się na eliminacji 
starych pieców na paliwo stałe oraz ter-
momodernizacji budynków mieszkalnych, 
a jego celem jest zmniejszenie lub unik-
nięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery.

W debacie dotyczącej ochrony środo-
wiska pojawiały się pytania jak skutecz-
nie ograniczyć tzw. niską emisję pocho-
dzącą ze spalania paliw w kotłowniach 
domów mieszkalnych, czyli z dużej ilości 
niskich emitorów na obszarach zabudowy 
jednorodzinnej, gdzie nie mamy do czy-
nienia z przedsiębiorcami, którzy odpo-
wiadają w sensie administracyjnym lub 
karnym za korzystanie ze środowiska, ale 
z osobami ogrzewającymi własne domy. 
Program, który powstał jako odpowiedź 
na ten problem obliczony jest na 10 lat 
i winien przyczynić się do znacznej reduk-
cji wielkości emisji substancji i energii do 
powietrza i eliminacji zjawisk smogowych. 
Póki co, zanotowaliśmy rekordową ilość 
klientów w całej 26-letniej historii funk-
cjonowania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Od początku trwania projektu, 

czyli od września 2018 roku, spłynęło do 
nas ponad 8,8 tysiąca wniosków, z czego 
w samym roku 2019 – 6,6 tysiąca, a Zarząd 
przyznał pomoc finansową 5 tysiącom 
wnioskodawców.
Pomoc dla właścicieli domków jednoro-
dzinnych jest ewenementem. Myślę, że 
gdyby ta propozycja się nie pojawiła, to 
nic by się nie zmieniło...

Ewenementem nie jest, gdyż sporo 
gmin Województwa ma swoją ofertę w tym 
zakresie, ale co do wielkości środków prze-
znaczonych na realizację Programu, wielo-
letnich i jednoczesnych działań na terenie 
całego kraju, jest precedensowy. Klientów 
mamy coraz więcej, co jest też skutkiem 
aktywności gmin. Do współpracy z nami 
przyłączyło się ich już 94, czyli ponad jedna 
trzecia wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego na poziomie podstawowym.
A co dla Funduszu oznacza współpraca 
z gminami?

Gminy mogą, na podstawie porozu-
mień zawartych z Funduszem, przyjmo-
wać wnioski o dofinansowanie w Progra-
mie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. 
Współpraca z gminami powoduje więc 
zwiększenie ilości obsłużonych klien-
tów i przyspieszenie procedury weryfika-
cji wniosków. Jest to wsparcie dla Fundu-
szu, ale również znaczne ułatwienie dla 
interesantów, którzy mogą zwracać się 
do swojego urzędu gminy w celu otrzy-
mania informacji lub uzyskania pomocy 
w wypełnieniu wniosku. Jesteśmy w kon-
takcie z gminami, przeprowadzamy szko-
lenia ich przedstawicieli delegowanych do 
obsługi klientów i oczywiście nie odma-
wiamy pomocy, jeśli klienci zwracają się 
do nas nadal bezpośrednio.

Warto także zaznaczyć, iż w najbliż-
szym czasie planowane są zmiany w Progra-
mie, które będą polegały na uproszczeniu 

procedury aplikacji o środki, co powinno 
wpłynąć na zwiększenie dynamiki realiza-
cji Programu.
Ubiegły rok był czasem wielu rocznic. 
W listopadzie wzięliście Państwo udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii na 
Wydziale Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza...

Zakład zajmuje znamienitą pozycję 
wśród tego typu instytucji naukowych 
w Polsce, a jego pracownicy mają olbrzy-
mie doświadczenie. Prezentują interesu-
jące podejście do zmian klimatu, których 
dotyczyła wspomniana jubileuszowa kon-
ferencja. Dyskutowano o tym, co się wokół 
nas dzieje – czy należy to uznać za osta-
teczny kataklizm, czy wynik naturalnej 
zmienności. Te zagadnienia są wręcz emo-
cjonujące dla zwykłego śmiertelnika. Z całą 
pewnością należy stwierdzić, iż jest nam 
potrzebny obiektywizm naukowy, żeby-
śmy byli odporni na różne manipulacje 
stosowane w celach zupełnie innych, niż 
troska o środowisko. Im bardziej rzetelna 
wiedza, tym lepsze może być reagowa-
nie na zmiany klimatu, przystosowanie 
się do nich i łagodzenie skutków, w miarę 
możliwości.
Czas pokaże co nastąpi. Biblijny potop 
też był prawdopodobnie wywołany 
zmianami klimatycznymi...

Wiele wskazuje na to, że przyroda 
sobie poradzi, ale pamiętajmy, że jeste-
śmy zobowiązani do minimalizowania 
swojego udziału w presji na środowisko, 
chociażby jego znaczenie było zaledwie 
marginalne. Postawy odpowiedzialności 
za środowisko trzeba się uczyć. Od lat pro-
wadzimy cykl działań edukacyjnych, mają-
cych na celu zainteresowanie poznawa-
niem naukowych podstaw zmian klimatu. 

Uporządkować to, 
co najważniejsze…

Z panią Jolantą Ratajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozmawia Merkuriusz
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Jednym z przykładów jest organizowany 
od 2018 r. Młodzieżowy Kongres Klima-
tyczny. Celem Konkursu jest wyróżnienie 
młodzieży szkół średnich, która wdraża 
pomysły i projekty integrujące społeczność 
szkolną przy realizacji działań mających na 
celu ochronę środowiska przyrodniczego, 
angażujące i motywujące społeczności 
lokalne do poszukiwania i wdrażania kre-
atywnych rozwiązań w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju i ochrony środowi-
ska. Podczas Kongresu odbywa się cykl 
wykładów wygłaszanych przez osobisto-
ści dobrze znane w naszym naukowym 
świecie. Młodzież chętnie chłonie wiedzę 
z tych wykładów i jednocześnie stara się ją 
wykorzystać w realizowanych projektach.
Z początkiem stycznia ogłosiliście Pań-
stwo nabór wniosków na przedsięwzię-
cia w zakresie efektywności energetycz-
nej i ochrony powietrza. Kto będzie 
mógł skorzystać z tego programu?

Jednostki samorządu terytorialnego 
i ich związki oraz podmioty posiadające 
osobowość prawną z wyłączeniem spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych, dla 
których od 1 marca br. zostanie ogłoszony 
Nabór, realizowany we współpracy z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
Które z działań WFOŚiGW uważa Pani 
za najistotniejsze w zakresie ochrony 
powietrza?

Rozmawiamy o przedsięwzięciach, 
których efekt ekologiczny mierzony jest 
wielkością minimalizacji wpływu na stan 
powietrza atmosferycznego i poprzez 
emisję substancji i energii. Dlatego też 
wszystkie nasze działania w tym zakresie 
są bardzo ważne. Mamy w tym obszarze 
komplementarną ofertę. Kierujemy ją do 
różnych grup beneficjentów. Poprzez Pro-
gram Czyste Powietrze docieramy do klien-
tów indywidualnych w celu ograniczenia 
wpływu na stan powietrza ze strony niskiej 
emisji. Spółdzielniom i wspólnotom miesz-
kaniowym proponujemy Program realizo-
wany w porozumieniu z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, o którym już wcześniej wspo-
mniałam. Z początkiem roku ogłosili-
śmy nabór skierowany do interesantów 
instytucjonalnych.
Kto może przystąpić do naboru wnio-
sków na przedsięwzięcia w zakresie edu-
kacji ekologicznej?

Wachlarz jest bardzo szeroki – jed-
nostki samorządu terytorialnego, pod-
mioty posiadające osobowość prawną, 
jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, uczelnie, fundacje 
i stowarzyszenia... – słowem – wszyscy 
zainteresowani.
Co w planach na 2020 rok ma WFOŚiGW?

Kontynuacja! Przede wszystkim dal-
sze prace na rzecz Programu Prioryteto-
wego Czyste Powietrze, który – jak już 
wspomniałam – jest projektem dziesięcio-
letnim. Naszą misją jest zrobienie wszyst-
kiego, żeby zwielokrotnić ilość beneficjen-
tów. To spore wyzwanie. Mamy nadzieję na 
coraz szerszą współpracę z jednostkami 
samorządowymi.

W dziedzinie ochrony powietrza bar-
dzo ciekawe są także programy zwią-
zane z oświetleniem. Sygnalizowana jest 
potrzeba wspierania poprzez dofinanso-
wanie projektów inteligentnego oświetle-
nia miejsc publicznych – dróg, placów itd. 
Powinno się dążyć do doświetlania tylko 
wybranych powierzchni, w odpowiednim 
czasie, w odpowiedniej barwie, do inteli-
gentnego sterowania, związanego z jedy-
nie punktowym i okazjonalnym doświe-
tlaniem danych arterii komunikacyjnych. 
Samorządy bardzo intensywnie zabiegają 

o wsparcie projektów innowacyjnych – jest 
jeszcze tyle problemów związanych z pod-
stawowymi strumieniami energii i pre-
sji na środowisko. Pracy mamy na wiele 
lat, żeby uporządkować w regionie to, co 
najważniejsze.

Razem z NFOŚiGW realizujemy 
ogromny projekt wsparcia w dziedzinie 
gospodarki wodno-ściekowej dla aglome-

racji poniżej 2 tysięcy RLM, czyli równo-
ważnej liczby mieszkańców. Miejscowo-
ści, które nie wchodzą w skład aglomeracji 
stanowią swego rodzaju białą plamę na 
mapie wsparcia budowy kanalizacji, insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni, 
ponieważ nie zostały objęte Krajowym Pro-
gramem Oczyszczania Ścieków Komunal-
nych. Ochrona środowiska gruntowo-wod-
nego jest bardzo ważna, większość działań 
wokół adaptacji lub mitygacji zmian kli-
matu się z tym wiąże. W dalszym ciągu jest 
to dla nas priorytet.

Nie zmniejszamy aktywności w kon-
tekście oferty dla regionu. Jednostki samo-
rządu terytorialnego bardzo silnie sygnali-
zują potrzebę wsparcia właśnie w budowie 
systemów kanalizacyjnych czy oczysz-
czalni ścieków. Mamy bardzo piękne przy-
kłady gospodarki obiegu zamkniętego, 
gdzie powstają układy niemal samowystar-
czalne energetycznie – następuje energe-
tyczne wykorzystanie osadów pościeko-
wych, budowa różnego rodzaju układów 
hybrydowych w przypadku wykorzysty-
wania energii biogazowej. Przykładem jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji w Koninie. Jest to projekt łączący kilka 
różnych przedsięwzięć, dofinansowanych 
m.in. z naszych środków, które w całości 
tworzą projekt zmierzający do zerowej 
emisyjności.

fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu
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Wydział Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa jest jednym z najmłodszych, ale 
i najszybciej rozwijających się wydzia-
łów na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza. Co może zaliczyć Pan do naj-
większych osiągnięć? 

Jako dziekan powinienem pewnie 
zacząć od kwestii wyników badań nauko-
wych, ale rozpocznę nietypowo i powiem, 
że tym, co najbardziej wyróżnia nasz 
wydział na tle innych podobnych placó-
wek jest bardzo dobra atmosfera. Wpraw-
dzie mamy dopiero dziesięć lat, ale wywo-
dzimy się z Instytutu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa, więc współpracujemy ze 
sobą w wielu przypadkach od kilkudzie-
sięciu lat, wtedy już powstały pierwsze 
przyjaźnie i kształtowały się dobre rela-
cje. Jestem również zadowolony ze współ-
pracy z koleżankami i kolegami z admini-
stracji, grupą zaangażowanych, ambitnych, 
odnoszących sukcesy i przyjaźnie nasta-
wionych do studentów i innych pracowni-
ków osób. Jest to moją dumą i czymś, co 
daje ogromne zadowolenie. 
Gratuluję, bo to nie jest częste.

Wydział prężnie się rozwija, świadczy 
o tym kategoria A przyznana nam przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Oznacza to, że jesteśmy w ścisłej czołówce 
wśród pokrewnych placówek w Polsce. 
Satysfakcję dają także cztery czasopisma 
naukowe wpisane na listę ministerialną, 
jedno z nich jest w Scopusie, czyli między-
narodowej bazie danych, co w naszych 
dyscyplinach – naukach o polityce i admi-
nistracji, komunikacji społecznej i mediach 
czy bezpieczeństwie – nie jest rzeczą 
powszechną. Związane są z tym także 
wyniki badań naukowych oraz liczba publi-
kacji w postaci książek, artykułów, w tym 
także w czołowych czasopismach między-
narodowych. Do sukcesów z ostatniego 
czasu zaliczyłbym przede wszystkim Cen-
ter of Excellence, czyli Centrum Doskonało-
ści. Na wydziale funkcjonują dwie katedry 
Jeana Monneta, z których jedna już zakoń-
czyła działalność. Dodam, że tylko my 
oraz Uniwersytet Warszawski mamy takie 
centrum oraz dowód uznania dla prowa-
dzonych u nas badań na temat integracji 
europejskiej.

Przodujemy także w kwestii 
liczby realizowanych grantów, skła-
danych wniosków, co daje poczucie 
możliwości rozwoju badań nauko-
wych oraz ich finansowania. Nasi pra-
cownicy uczestniczą w międzynaro-
dowych korporacjach grantowych. 
W tej chwili realizujemy cztery duże 
projekty finansowane przez Unię 
Europejską, w dwóch z nich jeste-
śmy głównym wykonawcą.
Czym było i jest 100-lecie UAM 
dla Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa? Czy jako sto-
sunkowo młody wydział czujecie 
się Państwo częścią stuletniego 
uniwersytetu? 

Wydział, a wcześniej instytut 
jest częścią składową uczelni i uważamy, 
że wnieśliśmy swój wkład w rozwój całej 
naszej Almae Matris.

100-lecie uniwersytetu to spojrzenie 
w przeszłość, próba rozrachunku z tym, 
od czego zaczynaliśmy i dokąd doszliśmy. 

Rok jubileuszowy zbiegł się z ważnymi 
osiągnięciami, tak więc zostaliśmy uczelnią 
badawczą, jedną z dziesięciu w Polsce.. Sta-
tus ten daje także możliwość pozyskiwa-
nia dodatkowych środków na działalność 
naukową, widzę w tym sporą szansę na 
rozwój całego uniwersytetu oraz mojego 
wydziału. Przywołam tu konferencję, 
będącą prezentacją bardzo interesujących 
wyników dużego przedsięwzięcia badaw-
czego studentów i młodych pracowników 
naukowych związanych z oceną nauczy-
cieli po ubiegłorocznych strajkach.

Nie są to proste rzeczy, ale studenci 
cechują się odwagą.

… przy Pana akceptacji!
Nie nadużywają mojego zaufania! 

Zachęcamy ich do podejmowania działań, 
które mogą być kontrowersyjne. Młodzi 
ludzie mają możliwość wyrażania swoich 
myśli w trzech czasopismach, które uka-
zują się na wydziale, są miesięcznikami 
i w całości opracowywane są przez stu-
dentów. Mamy także dwie redakcje tele-
wizyjne oraz radiową – możliwości upo-
wszechniania wyników swoich dociekań, 
na różnych polach, nie tylko naukowym, 
są ogromne. Stanowimy również wsparcie 

dla innych wydziałów czy uniwersytetu 
jako całości w działaniach o charakterze 
promocyjno-informacyjnym. 

...tylko pozazdrościć!
…też sobie zazdroszczę…(śmiech)

Czy dziennikarz powinien być po trosze 
politologiem? Połączenie dwóch odręb-
nych dziedzin w jeden wydział nie jest 
z pewnością przypadkowe…

Zaczynaliśmy jako Instytut Nauk Poli-
tycznych, sam kończyłem nauki polityczne 
ze specjalnością dziennikarską. Zaintere-
sowanie tym kierunkiem wraz z upływem 
czasu rosło. Dzisiaj na wydziale mamy aż 
pięć kierunków. Najwięcej studentów, czyli 
dwie trzecie mamy na dziennikarstwie 
i komunikacji społecznej oraz na bezpie-
czeństwie narodowym. Pozostałe, czyli 
politologia, stosunki międzynarodowe 
i zarządzanie państwem stanowią zdecy-
dowaną mniejszość. 

Na stosunkach międzynarodowych, po 
krótkim okresie mniejszego zainteresowa-
nia, uruchomiliśmy studia w języku angiel-
skim i frekwencja znacznie się zwiększyła. 
Przyjmujemy co roku większą grupę stu-
dentów z zagranicy. Studiujących po pol-
sku i angielsku też jest znacznie więcej, niż 
kiedyś. 

Wracając do pani pytania odpowiem, 
że oczywiście tak! Jak nie trudno się domy-
śleć, mamy własną specyfikę kształcenia, 
specjalizujemy się w dziennikarstwie spo-
łeczno-politycznym. To połączenie stu-
denci sobie chwalą. 

Jesteśmy w ścisłej 
czołówce…

z prof. UAM dr hab. Andrzejem Stelmachem, 
dziekanem wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa, rozmawia Mariola Zdancewicz 
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Brałam udział w ciekawej międzyna-
rodowej konferencji organizowanej 
przez Pana wydział i Instytut Zachodni 
pt. „Doświadczenia polsko-niemieckie 
i przezwyciężanie konfliktów na obsza-
rze Bałkanów Zachodnich”. Uczestnikami 
byli badacze z Bośni i Hercegowiny, Ser-
bii, Kosowa, Chorwacji, Francji, Niemiec 
i Polski. Zaproszeni goście dyskutowali 
na temat uniwersalnej kultury pojedna-
nia oraz tego, w jaki sposób postrzegany 
jest proces pojednania polsko-niemiec-
kiego i czy może on być pewnym mode-
lem dla regionu Bałkanów Zachodnich. 
Jakie są skutki takich spotkań?

W dyskusji wzięli udział pracownicy 
naukowi wydziału, którzy zajmują się pro-
blematyką rozszerzenia Unii Europejskiej. 
W spotkaniu uczestniczyli wiceministrowie 
spraw zagranicznych państw, które pani 
przed chwilą wymieniła, a organizatorem 
całości był pan minister Szymon Szynkow-
ski vel Sęk. Wydział brał udział w przygo-
towaniu organizacyjnym i merytorycznym 
spotkania. 

Z punktu widzenia efektów politycz-
nych, skutkiem jest przede wszystkim 
wymiana poglądów, doświadczeń, po 
drugie pokazano coś, co można określić 
mianem specyfiki relacji polsko-niemiec-
kich, budowania pewnej wspólnej polityki 
historycznej…Mamy wybitnych specjali-
stów, którzy tą tematyką się zajmują, np. 
pani prof. Anna Wolff-Powęska czy pan 
prof. Bogdan Koszel. To jest nasz wkład 
w realizację pewnej koncepcji politycznej 

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych koor-
dynowało ten projekt w ubiegłym roku. 
Studencka rozgłośnia Meteor została 
nagrodzona jako najlepsze medium stu-
denckie w Polsce podczas gali Pro Juve-
nes w Warszawie. Czy studenci Pana 
wydziału również się w nim udzielają? 

Radio Meteor jest rozgłośnią powstałą 
na Wydziale Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa, tutaj funkcjonuje, ale traktu-
jemy je jako własność Uniwersytetu. Stu-
dio radiowe znajduje się po sąsiedzku na 
Wydziale Fizyki. 

Wydział sporo zainwestował w rozgło-
śnię, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach – 
pani prorektor Bogumiła Kaniewska bardzo 
się zaangażowała we wspieranie działal-
ności radia, również finansowo, rozgłośnia 
otrzymała spore środki na doposażenie 
studia. Jedyne czego nam teraz brakuje, 
to przestrzeń, studio powinno być większe.

Radio z pewnością zasługuje na przy-
znane mu wyróżnienie. Ma kilkudziesięcio-
letnią tradycję, wcześniej funkcjonowało 
bowiem w Instytucie Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa, a pod nazwą „Meteor” 
jest .firmą zdecydowanie młodszą. Celowo 
używam słowa „firma”, bo to ogrom 

przedsięwzięć różnego rodzaju, ogrom 
pomysłów, działalności nie tylko na terenie 
wydziału i uniwersytetu, ale i w naukowym 
środowisku poznańskim w ogóle.
Czym zajmują się Pana absolwenci? 

Wszystkim (śmiech!). Chciałbym się 
tu odnieść do czasów dawno minionych... 
Byłem kiedyś kierownikiem 5-letnich nie-
stacjonarnych studiów magisterskich. Choć 
zwyczaju, żeby rodzice dopytywali o prze-
bieg nauki generalnie nie ma, przyszła kie-
dyś do mnie pani i rozmawialiśmy chwilę 
na temat studiów, które rozpoczął jej syn. 
Powiedziała mi, że nie jest zadowolona, 
że wybrał akurat taki kierunek, a oni mają 
za to płacić, bo co on może po politologii 
robić. Odpowiedziałem wtedy dokładnie 
tak, jak teraz: „wszystko!”. Pani poczuła się 
zlekceważona, potraktowała tę odpowiedź 
jako „wszystko, czyli nic”. Wytłumaczyłem, 
że na politologii nie uczymy konkretnego 
zawodu, ponieważ zawodu „politolog” nie 
ma, dajemy natomiast umiejętności, wie-
dzę, która pozwala dostosować się do 
potrzeb rynku. 

Wśród naszych absolwentów, wbrew 
temu, co przez kilka lat opowiadano, nie 
ma bezrobotnych. Przed naszą rozmową 
jeszcze raz sprawdziłem informację na 
temat bezrobocia w Wielkopolsce, pod 
kątem absolwentów wyższych uczelni; 
naszych z wszystkich pięciu kierunków stu-
diów nie ma w czołówce. Są prawnicy, są 
nawet inżynierowie, historycy, pedagodzy. 
Gros naszych studentów znajduje pracę już 
w trakcie nauki. 

Kończy się właśnie trzecia edycja orga-
nizowanego przez nas programu Pomost 
na Rynek Pracy, są to płatne staże dla stu-
dentów ostatnich lat. Według badań prze-
prowadzonych w poprzednim roku aka-
demickim 46% uczestników programu 
dostało pracę tam, gdzie odbywali staż! 
Czym jest Science Shop? 

Jest to przedsięwzięcie funkcjonu-
jące pod hasłem „Dopasuj dyplom”. Idea 
jest następująca: organizacje społeczne 
lub instytucje publiczne zgłaszają do nas 
wnioski o przeprowadzenie badań, ana-
liz dotyczących jakiejś sfery ich własnej 
aktywności. Nasi studenci przygotowują 
prace odpowiadające zapotrzebowa-
niu naszych „kontrahentów”, pod warun-
kiem, że dołożą oni należytej staranności 
i dostarczą niezbędne materiały. Zależy 
nam, żeby prace miały charakter inter-
dyscyplinarny. Współdziałamy z Wydzia-
łem Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej, Wydziałem 
Nauk Geograficznych i Geologicznych, 
z Wydziałem Matematyki i Informatyki 
oraz Biologii. Polega to na tym, że studenci 
poszczególnych jednostek przygotowują 
prace dyplomowe, które po złożeniu 

z dwóch-trzech części dają odpowiedź na 
zlecenia, które otrzymujemy. 

Dla przykładu: ktoś z dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej przygotowuje 
plan marketingowy określonych działań, 
geografowie – warunki do ich realizacji 
w terenie, np. warunki zagospodarowa-
nia przestrzennego a matematycy opraco-
wują program, aplikację pozwalającą reali-
zować jakąś sferę aktywności. Do instytucji, 
z którymi ściśle współpracujemy należą, np. 
Barka, samorządy terytorialne jak Tarnowo 
Podgórne, Suchy Las, Luboń. W ubiegłym 
roku akademickim prac tych było szesna-
ście, a jest to dopiero początek realizacji 
Science Shopu. 
Wkrótce powstać ma u Państwa Centrum 
Dronów. Skąd ten pomysł i dlaczego 
u Państwa? Komu i czemu ma służyć?

Pomysł zrodził się na kierunku zarzą-
dzanie państwem, będącym przykła-
dem studiów dualnych. Część zajęć, czyli 

wykłady i ćwiczenia, odbywa się u nas 
w gmachu, a część to zajęcia praktyczne. 
Studenci muszą przynajmniej jeden dzień 
w tygodniu odbywać praktyki. Studia 
dualne cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Napisaliśmy wniosek o stworzenie dodat-
kowej specjalności na tym kierunku wspól-
nie w Wydziałem Geografii. Specjalność ta 
ma służyć budowie planów przestrzen-
nego zagospodarowania terenu i do tego 
m.in. potrzebne są drony, które pozwoli-
łyby je przygotowywać. Drony wykorzy-
stujemy także w inny sposób – stały się 
one niezwykle popularnym narzędziem 
dla dziennikarzy, którzy wykorzystują je 
w celu nagrywania obrazu. Od przyszłego 
semestru na zarządzaniu państwem pro-
wadzić będziemy zajęcia z obsługi dro-
nów. Przygotowujemy także program 
szkoleń dla studentów, który ruszy praw-
dopodobnie także od przyszłego semestru. 
Kończyć się będzie certyfikatem, pozwala-
jącym na obsługę dronów.Trzecie miejsce, 
gdzie będziemy stosować drony to bada-
nie ewentualnych zagrożeń w infrastruktu-
rze krytycznej na kierunku bezpieczeństwo 
narodowe. Jesteśmy w trakcie opracowy-
wania specjalnego programu.
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Koniec ubiegłego roku zaowocował 
pięknym akcentem, został Pan uhono-
rowany przez Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego Statuetką Ignacego Jana 
Paderewskiego. Proszę przypomnieć 
za co.

Wyróżnienie to jest docenieniem sze-
regu inwestycji, które zrealizowano na 
terenie gminy w ciągu ostatnich pięciu lat. 
Dostrzeżono dynamiczny rozwój gminy 
i to, iż staje się ona nowoczesna, zachowu-
jąc i kultywując przy tym tradycję i histo-
rię pokoleń, które walczyły o wolną Opa-
lenicę i dbały o jej postęp. Niewątpliwie 
traktuje tę nagrodę, jako uznanie wysiłków 
wszystkich mieszkańców Gminy, a także 
jednostek współpracujących z Samorzą-
dem Opalenicy oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w Opalenicy. Podczas ostat-
niej kadencji udało nam się wiele dokonać. 
Zostaliśmy za to docenieni na tle innych 
gmin w Wielkopolsce, co mnie bardzo 
cieszy. 
Co udało się osiągnąć? Proszę się 
pochwalić...

Jednym z największych dokonań jest 
to, że podpisaliśmy jako pierwsza gmina 
w tej części Polski, dużą umowę part-
nerstwa publiczno-prywatnego, która 
dotyczyła termoizolacji oraz rewitalizacji 
ośmiu obiektów na naszym terenie, mię-
dzy innymi urzędu, w którym się znajdu-
jemy, ale zadanie obejmowało przede 
wszystkim budynki szkolne. Były pro-
blemy związane z ogrzewaniem oraz sta-
nem utrzymania tych miejsc nauki dzieci 
i młodzieży. Kolejne przedsięwzięcie... 
stajemy się gminą, która dużo inwestuje 
w systemy elektroniczne. Już cztery lata 
temu mieliśmy w gminie pierwsze czuj-
niki antysmogowe, dzięki którym funkcjo-
nuje monitoring nadzorujący stan jakości 
powietrza, mamy „opaski życia”, które służą 
naszym seniorom w komunikacji z cen-
trum medycznym. Dzięki temu zapew-
niamy bezpieczeństwo mieszkańcom, któ-
rzy nie mają opieki bądź przez ileś godzin 
w trakcie dnia są jej pozbawieni. Gmina 
posiada własną aplikację mobilną, która 
ułatwia poruszanie się po mieście, zawiera 
też istotne informacje dotyczące zabyt-
ków i ciekawych miejsc. Są one oznaczone 
kodami QR, które po zeskanowaniu pre-
zentują wiadomości o danej lokalizacji. 
Warto wspomnieć też o zakupie drona 
z czujkami i z monitoringiem. Udzie-
lamy również dotacji na wymianę pieców 
w domach i mieszkaniach na terenie gminy, 

na zdecydowanie bardziej ekologiczne źró-
dła ogrzewania (np. gazowe, elektryczne 
czy ekogroszek).

Kolejne zadanie, które udało nam się 
zrealizować, to budowa zespołu żłobko-

-przedszkolnego, który jest jednym z cie-
kawszych architektonicznie budynków. 
Zrealizowaliśmy także ciekawe projekty – 
nowy budynek OSP Opalenica wraz z salą 
widowiskową, będące wyznacznikiem dla 
tworzonych w Polsce budynków tego typu. 
Ponadto przebudowaliśmy układy komu-
nikacyjne, stworzyliśmy bardziej bez-
pieczne miasto. Od czasu kiedy zostałem 
burmistrzem, dzięki przebudowie skrzy-
żowań i zastosowaniu progów zwalnia-
jących, nie było żadnego potrącenia czy 
wypadku śmiertelnego. I to jest moim zda-
niem ogromny sukces. Staramy się o dbać 
o bezpieczeństwo wszystkich, a szczegól-
nie tych najmłodszych mieszkańców. Prze-
prowadziliśmy gruntowne remonty prak-
tycznie wszystkich sal wiejskich, a obecnie 
w miejscowości Urbanowo budujemy też 
nową salę, która w przyszłym roku zosta-
nie oddana do użytku. Jak widać, inwestu-
jemy nie tylko w obrębie miasta, ale także 
na terenach wiejskich. Nie dzielę gminy 
na miasto i wieś, staram się równomier-
nie działać na całym terenie. Opalenica 
dawniej była dla niektórych mieszkań-
ców środowiskiem, gdzie nie warto było 
nic organizować, bo nie spotykało się to 
z zainteresowaniem ludzi. Dzisiaj mamy 
dużo ciekawych imprez, które przyciągają 
mnóstwo osób. Najbardziej cieszy fakt, 
że nie uczestniczą w tym jakieś wybrane 
grupy, ale spotyka się zarówno najmłod-
szych, jak i osoby w średnim wieku, a także 
seniorów; nie tylko z miasta, ale i z ośrod-
ków wiejskich. Jednym z takich sztandaro-
wych projektów jest Jarmark Świąteczny – 
trzydniowa impreza, która odbywa się 
na opalenickim Rynku w okresie przed 
Bożym Narodzeniem i od pięciu lat z suk-
cesem wpisuje się w nasz kalendarz kul-
tury i rozrywki. 

Wróciliśmy też do organizacji dużego 
przedsięwzięcia, jakim jest „Piknik na powi-
tanie lata” oraz uruchomiliśmy cykliczne 
imprezy dla młodzieży, takie jak „Dobrze 
rockująca sobota”, a także „Parkowa noc” 
z muzyką klubową. Ostatnią dużą inwe-
stycją, którą zakończyliśmy, jest cał-
kowita przebudowa Centrum Kultury 
i Biblioteki w Opalenicy. Stworzyliśmy 
w starym budynku nowy, wielofunkcyjny 
obiekt, w którym biblioteka została tak 

zaprojektowana, że już samo wejście przy-
ciąga czytelników swoją stroną wizualną. 
W budynku Centrum Kultury i Biblioteki 
im. Powstańców Wielkopolskich powstała 
również nowoczesna sala widowiskowa, 
gdzie już teraz odbywają się regularnie 
koncerty, spektakle i różnego typu wido-
wiska. Co niezwykle ważne, jesteśmy też 
pierwszą gminą w tej części Wielkopolski, 
która otworzyła Kino za Rogiem.
Gratuluję. 

Jak się coś kocha, to się człowiek w tym 
dobrze czuje. I myślę, że piękną sprawą 
jest, gdy się wokół siebie ma fantastycz-
nych ludzi, którzy pomagają współdzia-
łają i współtworzą. Ważne jest też, że prze-
budowaliśmy urząd miejski, który stał się 
otwarty w każdym sensie. Gdy jestem 
na miejscu, jestem w pełni dyspozycyjny, 
ponieważ wychodzę z założenia, że moja 
praca to służba dla mieszkańców. Nie 
budujemy więc żadnych barier.
Mieszkańcy zapewne doceniają to Pana 
zaangażowanie. 

Miałem kiedyś taką przyjemność, mia-
nowicie spółdzielnia mieszkaniowa wybu-
dowała jeden z bloków, a ja zostałem 
zaproszony na ten ważny moment prze-
kazania kluczy mieszkańcom. Okazało się, 
że na 18 mieszkań 2-3 lokatorów było star-
szych ode mnie, a większość stanowili mło-
dzi ludzie w wieku 30-40 lat. To było nie-
samowite. Oni mówili wprost: „… nam się 
to miasto tak podoba, że kupiliśmy tutaj 
mieszkanie. Pracujemy w Poznaniu, ale żyć 
chcemy w Opalenicy”.
To duże wyzwanie...

Ci ludzie widzą, że miasto się zmienia, 
że pięknieje. Mają dla swoich dzieci zapew-
niony żłobek, mają zapewnione fanta-
styczne przedszkola. Bardzo dużo inwestu-
jemy w szkoły. Odległość z naszego miasta 
do Poznania jest niewielka i można bardzo 
szybko dojechać PKM. Stajemy się coraz 
bardziej atrakcyjni i o to chodzi. Już moi 
poprzednicy postarali się o to, tu oddaję 
im należny szacunek, że Opalenica miała 
zawsze świetną bazę sportową. Do dziś to 
utrzymujemy i przekazujemy duże środki 

Opalenica? …to tam, 
gdzie był Ronaldo…

Z burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem rozmawia Merkuriusz
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finansowe na funkcjonowanie poszcze-
gólnych klubów i sekcji. Mamy od kilku lat 
taką perełkę, jaką jest Hotel Remes.
Co zdecydowało o tym, że osiem lat 
temu w Opalenicy trenowali Portugal-
czycy podczas Mistrzostw Europy 2012, 
a w trakcie Euro 2020 zamieszka tu 
reprezentacja Polski?

Jest to niewątpliwie zasługa atrak-
cyjności tego właśnie obiektu. A przede 
wszystkim wieloletnia pasja właściciela 
hotelu Bartosza Remplewicza związana 
z piłką nożną – był wielokrotnym sponso-
rem pucharu Polski, współpracował rów-
nież z Lechem Poznań i z PZPN. To dopro-
wadziło do tego, że Portugalczycy znaleźli 
się w Opalenicy. I tak klasowa drużyna 
podczas prestiżowego turnieju, jakim 
jest Euro, wybrała niewielką miejscowość 

– Opalenicę. 
...i była zadowolona.

Mogę z całym przekonaniem stwier-
dzić: sympatia naszych mieszkańców, spo-
kój, który stworzyli sportowcom, warunki, 
jakie im hotel zapewnił, to wszystko 
doprowadziło do skutku, którego się 
nikt nie spodziewał – autentycznie wiel-
kiego podziękowania Portugalczyków za 
to, że mogli tutaj spędzać czas przygoto-
wań. Dowodem tego był stworzony przez 
nich olbrzymi baner z napisem „Dzięku-
jemy Opalenicy”, który to rozpostarli pił-
karze i trenerzy po zakończeniu jednego 
z ostatnich treningów pokazowych, które 
rozgrywane były na opalenickim Stadio-
nie Miejskim. To było naprawdę budujące 
i nieco wzruszające, dowodziło, że repre-
zentacja Portugalii czuła się w Opalenicy 
bardzo dobrze. Tacy piłkarze jak Ronaldo, 
Pepe czy Xavi wyjeżdżali rowerem z hotelu 
i poznawali Opalenicę odwiedzając m.in. 
miejscowe lokale gastronomiczne, sklepy, 
a nawet salony fryzjerskie. Nikt sobie 
wcześniej tego nie mógł nawet wyobrazić. 
Ludzie myśleli, że Portugalczycy będą się 
izolować, że gwiazdy światowego formatu 
trudno będzie choćby zobaczyć. Starania 
Bartosza Remplewicza i dyrektora Jakuba 
Wrobińskiego, który kieruje Hotelem 
Remes, przyczyniły się do tego, że czeka 
nas kolejna wielka przygoda, jaką będą 
przygotowania przed Euro 2020 reprezen-
tacji Polski właśnie w Opalenicy. I to jest 
wielki plus oraz szansa dla miasta.
Z pewnością, ale i świetna reklama...

Bezwzględnie. A mi jako mieszkań-
cowi tego miasta, a obecnie burmistrzowi, 
jest bardzo przyjemnie, gdy przebywam 
gdzieś w Polsce i mogę się pochwalić, skąd 
jestem. I wtedy słyszę: „O to tam, gdzie był 
Ronaldo”. Nie jesteśmy już takim miastecz-
kiem, jak tysiące innych w Polsce, tylko jed-
nym z zdecydowanie bardziej znaczących 
i rozpoznawalnych. 
Podejmujecie Państwo różne działania 
związane z ochroną środowiska, głów-
nie nastawione na edukację ekologiczną. 
Na terenie gminy powstały ścieżka oraz 
ogródek dydaktyczny. Czy według Pana 

młode pokolenie będzie miało większą 
świadomość w tym zakresie?

Powiem wprost: dojrzałość dzieci 
w sprawie ochrony środowiska przewyż-
sza świadomość dorosłych. Aż wstyd o tym 
mówić. Dzieci są fantastyczne pod tym 
względem. Dowodem tego są chociażby 
marsze, które organizujemy. Odbyły się już 
kilka razy i skupiają wszystkie dzieci z całej 
gminy. Planujemy taki jeden dzień, w któ-
rym nie chcemy wyróżniać jakiejś poszcze-
gólnej szkoły czy kierować oferty tylko do 
uczniów z miasta. Zapraszamy wszystkie 
dzieci wraz z rodzicami, którzy chętnie 
w tym uczestniczą, zbiera się 2-3 tysiące 
osób. Daje to młodym możliwość oderwa-
nia się od zajęć lekcyjnych, co jest dla nich 
radością, choć na długo przed przygoto-
wują się do tego wydarzenia, tworząc spe-
cjalne plakaty, przebrania i hasła związane 
z tematem danego marszu. 
A jaki jest cel marszu?

Zwrócenie uwagi dzieci na wybrany 
problem. Był marsz związany z ekologią, 
z problemem smogu, ale był też marsz 
dotyczący tolerancji i podkreślający prze-
kaz, że wszyscy jesteśmy równi, że nie 
powinno być sytuacji wykluczeń. Chcieli-
śmy wystąpić przeciw nietolerancji i agresji, 
te tematy są bardzo aktualne.

...w domu?
Nie tylko w domu, przede wszyst-

kim w szkole. Chodzi o język nienawi-
ści, o hejtowanie w Internecie. My, doro-
śli, często tych problemów nie widzimy. 
A dzieci, nawet najmłodsze, mają dostęp 
do komputerów, do komórek z Interne-
tem; bywa, że do takich dziedzin życia, 
o których rodzice nie mają pojęcia. Chcie-
liśmy poprzez marsz zwrócić uwagę na to, 
że komórka i Internet mają służyć innym 
celom. I że hejtowanie jest równie bole-
sne, jak bezpośredni atak słowny. W czasie 
naszych marszów chodzi nam o to, żeby 
jakiś ważny problem pokazać. 

Głównie jednak skupiamy się na pro-
blemach ekologicznych. Ostatni marsz 
przebiegał pod hasłem „Smog nie jest OK”. 
Dzieci przebierają się i wyruszają z transpa-
rentami. To nie tylko spotkanie i wyjście na 
ulicę, poprzedzone jest ono przygotowa-
niami. Wcześniej mają miejsce spotkania 
z wychowawcą i z osobami wyznaczonymi 
przez dyrektora w szkołach. Odbywają się 
prelekcje, dzieci biorą udział w konkursach. 
Staramy się wspomóc te akcje, sponsoru-
jąc atrakcyjne nagrody. Uczestnicy robią 
filmy, wykonują plakaty, tworzą ulotki. 
Przekazują je później mieszkańcom, żeby 
uczulić dorosłych na problem ekologii. Ina-
czej dorosły potraktuje przekaz ze strony 
dziecka, niż komunikat burmistrza w pra-
sie. Może nie wrzuci już kolejnej plastiko-
wej butelki do pieca.
Organizowaliście Państwo opalenickie 
obchody 101 rocznicy powstania wiel-
kopolskiego. Braliście również udział 
w uroczystościach centralnych w War-

szawie. Czy dla mieszkańców przeszłość 
jest ważna? 

Niewątpliwie mieszkańcy chcą pielę-
gnować historię swego regionu. Bardzo 
cieszy mnie to, że w czasie ważnych dla 
nas rocznic, cały Skwer Obrońców Wiary 
i Ojczyzny czy Plac Piłsudskiego wypełnia 
się mieszkańcami, często całymi rodzinami 
utożsamiającymi się z ważnymi wydarze-
niami historycznymi w skali kraju, ale też 
regionu. Nie robimy tego tylko po to, żeby 
się odbyło, działamy po to, żeby uczest-
niczyć i kultywować pamięć, szczegól-
nie o lokalnych bohaterach. Niedawno 
kolejne 42 nazwiska powstańców wiel-
kopolskich umieściliśmy na pamiątkowej 
tablicy, która obok innych tablic upamięt-
niających opaleniczan biorących udział 
w wojnach, walkach i zrywach niepodle-
głościowych umieszczona jest na Skwe-
rze Obrońców Wiary i Ojczyzny. Takie upa-
miętnienie lokalnych bohaterów to zasługa 
naszych miejscowych regionalistów, którzy 
wykonali w tym celu długą i żmudną pracę. 

W Opalenicy od wielu lat działa miej-
scowe koło Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego. W 2018 roku ufun-
dowało kolejną tablicę upamiętniającą 
ówczesny hotel Victoria jako miejsce, gdzie 
Edmund Klemczak mieszkał i stamtąd wła-
śnie powstanie wyprowadził. To wszystko 
jest ważne: i udział mieszkańców w wyda-
rzeniach, i miejsca upamiętniające historię. 
To powoduje, że o chwalebnej przeszłości 
w Opalenicy się mówi. Dodam, że w grud-
niu ubiegłego roku odebrałem Honorową 
Odznakę „Wierni Tradycji” przyznaną przez 
Prezydium Zarządu Głównego TPPW za 
szczególne zasługi w upowszechnianiu 
wiedzy i pamięci o powstaniu wielkopol-
skim 1918-1919. Jest to dla mnie niezwykle 
istotne odznaczenie. Jeśli chodzi o kolejne 
inicjatywy związane z tym lokalnym zry-
wem niepodległościowym – chcemy w tym 
roku zbudować Pomnik Powstańczy zlo-
kalizowany przy nowo wyremontowanym 
Centrum Kultury i Bibliotece, które noszą 
imię właśnie Powstańców Wielkopolskich. 
Chciałbym, abyśmy wszyscy jako miesz-
kańcy mieli w tej inicjatywie swój udział, 
np. w jego projektowaniu. Myślę o jakimś 
udziale finansowym mieszkańców. I nie 
chodzi tu o zdobycie wielkich środków 
finansowych, ale o ten gest, o dar serca.
A jakie ma Pan plany na przyszłość? 

Mam marzenie, żeby samorządy nadal 
zostały samorządami. Uważam, że 30 lat 
temu zrobiliśmy niewyobrażalny krok dla 
dobra mieszkańców. Nie wszyscy chyba 
do końca zdają sobie sprawę, jaką wagę 
ma samorząd. Nie zawsze rozumieją, że to 
mieszkańcy powinni decydować we wła-
snych sprawach, np. w kwestii swojej ulicy, 
miejscowości czy regionu. To mieszkańcy, 
weryfikując działania rządzących na każ-
dym szczeblu, także tym lokalnym, oce-
niają ich aktywność oraz zasadność. I to 
tylko i wyłącznie ci właśnie mieszkańcy 
decydują o ich ewentualnym wyborze.

O
p

al
en

ic
a?

 …
to

 t
am

, g
d

zi
e 

b
ył

 R
o

na
ld

o
…

17



Jest pan honorowym prezesem Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy 
i Wikliniarzy. Co się w takim stowarzy-
szeniu robi?

Zostało ono powołane w celu dbania 
o dziedzictwo i aktualne sprawy wiklinia-
rzy i plecionkarzy oraz aby regulować zwią-
zane z tą działalnością akty prawne. Chcie-
libyśmy także zaznaczyć swoją obecność 
poprzez troskę o wzory plecionkarskie, 
a także ochronę tej umiejętności, prze-
kazywanej z pokolenia na pokolenie. Już 
w chwili powstania stowarzyszenia wie-
dzieliśmy, że nieuchronnie nadciąga glo-
balizacja. I faktycznie z chwilą wejścia 
Polski do Unii zaczął się regres. Zgodnie 
z wytycznymi regulowana była działal-
ność gospodarcza i – tu ciekawostka – ple-
cionkarstwo zostało włączone do jednej 
kategorii Polskiej Klasyfikacji Działalności 
razem z tapicerstwem i stolar-

stwem. Okazało się 
to niestety bardzo niekorzystne, ponie-
waż plecionkarstwo jest jedyną profesją, 
która nie „zeswatała się” z żadną maszyną. 
Latamy na Księżyc i na Marsa, a urządze-
nia do wyplatania koszyków do tej pory 
nikt nie wymyślił. Wcześniej rękodzielnicy 
mieli pięćdziesięcioprocentowe zwolnie-
nie z podatku, co powodowało, że można 
się było z tego fachu utrzymać. Druga, 
także niekorzystna, regulacja prawna zwią-
zana była z ZUS-em. Od 2007 roku wszy-
scy plecionkarze, którzy pracowali na pół 

etatu, czyli dorabiający emeryci 
i renciści, z chwilą wprowadzenia 
nowego przepisu musieli opłacać 
pełną składkę ZUS-owi. Gdyby 
była możliwość płacenia tylko 
składki zdrowotnej, ci ludzie 
nadal utrzymywaliby się z ple-
cionkarstwa i pewnie wystarczałoby 
to na godne życie. Rozmawialiśmy z przed-
stawicielami Ministerstwa Finansów, posił-
kując się pomocą posłów Izby Rzemieślni-
czej, niestety bezskutecznie. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze 
tego wtedy nie regulowało, bo plecion-
karstwo nie było wpisane na listę dzie-
dzictwa. W tamtych czasach wikliniarstwo 
i plecionkarstwo stanowiło prężną gałąź 
gospodarki, zatrudniającą około czter-
dziestu pięciu tysięcy osób. W tej chwili 
razem z plecionkarzami i wikliniarzami 

z Podkarpacia jest nas około sied-
miu tysięcy. Natomiast rodzin, 
które posiadają te umiejętno-
ści, jest czterdzieści dziewięć, 
w tym dziewięć w Wielkopolsce. 
Można powiedzieć, że słychać 
ostatni dzwonek, żeby ochro-
nić to dziedzictwo. Nie chcieli-
byśmy podzielić losu powroź-
nika, kołodzieja, bednarza czy 
snycerza. Niewątpliwie ozna-
czałoby to prostą drogę już 
tylko do muzeum. Choć oczy-
wiście muzeum samo w sobie 
nie jest złe – całe szczęście, że 

udało nam się mieć udział w powiększe-
niu jego zabudowań i możemy się w nim 
teraz schronić.
Piękne rzeczy tu stoją, niejedna ele-
gancka kobieta bądź mężczyzna chcie-
liby takie mieć. Myślę, że mimo wszystko 
przedmioty te nie tracą swojej urody 
i przydatności... 

Wyplatany koszyk towarzyszył człowie-
kowi od zarania dziejów. Inne z zaprezento-
wanych tu rzeczy służą do ozdoby salonów, 
łazienek, kuchni; funkcjonują w gospodar-
stwie domowym. Nie dziwię się, że takie 
działanie określa się mianem zdobyczy 

ludzko-
ści. A w naszych czasach fach 
ten przeistoczył się w sztukę, np. w archi-
tekturze ogrodowej czy w dziedzinie 
land artu, czyli tego, co zdobi przestrzeń 
publiczną. Nowy Tomyśl zaczął być rozpo-
znawalny dzięki temu, że we współpracy 
z naszym stowarzyszeniem wyekspono-
wano wiklinę na obszarze ulicy, z warsz-
tatu czy garażu wyszła ona w przestrzeń 
publiczną. W centrum miasta pojawiły 
się wpisane do Księgi rekordów Guinnessa 
kosz, żywa altana, wigloo czy słynny dep-
tak wiklinowy odnotowany w Przewod-
niku Pascala, obecnie zlikwidowany decy-
zją burmistrza. 
Mówi pan poważnie?

Tak. Stowarzyszenie dbało o stan posia-
dania, powstawały repliki lub nowe rzeczy. 
Wyroby tego typu naturalnie się degra-
dują, tym bardziej trzeba o nie dbać. Nowy 
Tomyśl to miasto znaczone wikliną, zyskuje 
na tym całe województwo, a naszym celem 
jako stowarzyszenia jest dbanie o to 
dziedzictwo. 
Pamiętam, jak Państwo startowali-
ście. Wasz początek to otwarta stodoła, 
w której organizowane były nawet przy-
jęcia...

Stodoła to w tej chwili miejsce cza-
sowych wystaw, ale ma pani rację – jest 
idealna na różnego rodzaju bankiety, zie-
lone szkoły, fora, konferencje... A obecność 
wiklinowych koszy dodaje klimatu, uroku.

Wróćmy do tego, co się wydarzyło 
latem – odbyła się czwarta edycja Świa-
towego Festiwalu Wikliny i Plecionkar-
stwa. Na ostatnim, cztery lata temu, 
byłam…

Tak, festiwal międzynarodowy orga-
nizowany jest w cyklu czteroletnim ze 
względu na spore koszty. Natomiast co 

Pół miliona kilometrów
do Nowego Tomyśla
Z panem Andrzejem Pawlakiem – organizatorem i komisarzem 
Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym 
Tomyślu, honorowym prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Plecionkarzy i Wikliniarzy – rozmawia Mariola Zdancewicz.
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roku odbywają się konkursy ogólnopolskie, 
których jestem pomysłodawcą. Początki 
były bardzo skromne. Wiedziałem, że ple-
cionkarstwo istnieje w każdym zakątku 
ziemi, a wraz z szerokością geograficzną 
zmienia się tylko surowiec; może nim być 
wiklina, palma, ratan, korzenie, trawy ste-
powe... W Afryce wyplata się piękne formy 
użytkowe i – co istotne – w ten sposób daje 
się jednocześnie pracę kobietom. Przykła-
dowo, dzięki wypleceniu dwóch koszyków, 
sprzedanych później w Europie, 
plecionkarka w Ugandzie może 
opłacić roczne czesne w szkole 
dla dwójki dzieci. Dla porówna-
nia – w Polsce trzeba by wypleść 
dwa tysiące takich elementów. 
Cieszymy się, że festiwal stał się 
znaczącym wydarzeniem w skali 
świata. Reasumując, niektórzy 
uczestnicy festiwalu pokonali 
ponad pół miliona kilometrów, 
żeby tu przybyć. Mieliśmy gości 
z Algierii, Nowej Zelandii, Austra-
lii. Po raz pierwszy także z Etiopii; 
w ogóle z Afryki przybywa do nas 
dużo osób. 

Mamy ciekawy pomysł na 
wzbogacenie kolekcji Muzeum Wikliniar-
stwa i Plecionkarstwa. Chcielibyśmy stać 
się, prawdopodobnie, jedyną na świecie – 
a na pewno w Europie – placówką, gdzie 
można by obejrzeć wyroby różnych kultur 
plecionkarskich, ze wszystkich światowych 
zakątków. Przykładem może być słynny 
wyplot japoński ażurowy zaciskający się 

– nie trzeba jechać do Okinawy, żeby go 
zobaczyć. Jako stowarzyszenie współpra-
cujące z muzeum zabiegamy od ośmiu lat 
u marszałka województwa o to, aby wybu-
dować naprzeciwko stodoły ostatni ele-
ment zagrody olenderskiej – oborę. W niej 
byłby wyeksponowany dorobek czterech 
festiwali, czyli około czterystu pięćdzie-
sięciu pozycji. Obecnie ta kolekcja nie jest 
udostępniona do obejrzenia...

Uważam, że w Wielkopolsce powinien 
być wyodrębniony jeden budynek, w któ-
rym przedstawiono by twórczość pięciu 
kontynentów. Widzę to w formie spa-
ceru po działach Afryki, Oceanii, Austra-
lii, Europy, Azji. Uważam, że taka ekspo-
zycja skłoniłaby do refleksji i pokazałaby, 
że wszędzie warsztat plecionkarski jest 
taki sam. Najważniejsze w nim to kawałek 
deski bądź stołu i praca zwinnych palców 
plecionkarza. Wartością dodaną jest myśl 
i projekt.
Co może pan zaliczyć do najważniej-
szych wydarzeń w historii festiwalu?

Kiedy przygotowywaliśmy się do dru-
giej edycji, moim marzeniem było powtó-
rzenie sukcesu, czyli godne przyjęcie 
przedstawicieli około sześćdziesięciu kra-
jów. Wszyscy zaangażowani w organiza-
cję tego wyzwania z radością zareago-
wali na informację o kolejnej edycji. Nabór 

chętnych przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania, bo zgłosiło się siedemdzie-
siąt pięć państw. Ostatnia edycja odbyła 
się po raz pierwszy bez jarmarku, ale oka-
zało się, że była ona bardzo potrzebna dla 
naszej branży. 

Sukcesem okazał się fakt, że po raz 
pierwszy zastąpiłem tradycyjne konferen-
cje i fora czterogodzinnymi „wieczorkami 
z kulturą”. Każdego dnia 

dotyczyły one innego 
kontynentu; pojawiły się bardzo ciekawe, 
edukacyjne prezentacje. Referowali je ple-
cionkarze, opowiadając o właściwych dla 
danej kultury technikach i omawiając spe-
cyficzne dla danego obszaru problemy 
swego rzemiosła. Wszystko to wzboga-
cone zostało regionalną muzyką i kuchnią. 
Uczestnicy mogli spróbować specjałów 
wielkopolskich, europejskich, azjatyckich, 
afrykańskich... Można było spróbować na 
przykład potraw z Japonii przygotowa-
nych przez japońskiego kucharza. Wystę-
powali autentyczni muzycy, a wspólne 
biesiadowanie przebiegało we wspaniałej 
atmosferze. To było niesamowite przeży-
cie, możliwe dzięki środkom finansowym, 
które pozyskaliśmy. Ku naszej radości pro-
jekt został wysoko oceniony. Wyrażanym 
głośno wyrazom zadowolenia z kontak-
tów i wzajemnym zaproszeniom nie było 
końca... 

Osobiście znam ponad dwa tysiące 
plecionkarzy z całego świata – to efekt 
trzydziestu ośmiu lat przepracowanych 
w tym zawodzie i szesnastu lat podróżo-
wania. Nasi goście chcieli zobaczyć moje 
miasto, mój region. I udało się. Raz na 
cztery lata wszystkie drogi prowadziły do 
Nowego Tomyśla. Za rok już się to nie uda, 
czeka nas los Festiwalu Transatlantyk. Jako 
jedyny zastrzeżony prawami autorskimi 
międzynarodowy festiwal plecionkarski 
na świecie więcej się w tej części Wielko-
polski nie odbędzie. Być może nie będzie 
go wcale… 

Warto wspomnieć, że podczas festi-
walu spotkały się wszystkie liczące się 
szkoły plecionkarstwa w Europie, które sta-
nęły w szranki i zaprezentowały publiczno-
ści pokaz. Młodzież czuła się zaszczycona, 

ż e 
mogła uczyć się od 
mistrzów, którzy zdobyli tak znaczące laury, 
jak na przykład Grand Prix. Można było 
obserwować pracę plecionkarzy na żywo 

– w wielu przypadkach trwającą piętnaście 
godzin bez przerwy. Widzowie patrzyli 
jak zamurowani na wyplatanie z rattanu, 
z kory czy korzenia brzozy... 

Jeśli w innym miejscu uda nam się zor-
ganizować komercyjny festiwal – a takie 
propozycje mamy – to przyjadą tam na 
pewno mistrzowie nad mistrzami. Znamy 
plecionkarzy z Bangladeszu, którzy wypla-
tają palcami rąk i nóg – takiego widowiska 
nie opuści ani widz, ani kamera. Żyją też 
jeszcze w Ameryce Północnej plemiona 
Indian wyplatające rzeczy, które się Euro-
pejczykom nie śniły i każdy oglądający na 
pewno chciałby je mieć w swoim domu. 
Niestety, problemem i barierą zawsze są 
pieniądze – bilet na imprezę może koszto-
wać nawet około dziesięciu tysięcy złotych! 
A przecież świat zasługuje, żeby te dzieła 
zobaczyć. 

Udało nam się także zorganizować 
transmisję na żywo – dzięki uprzejmo-
ści kanału YouTube i trzech sponsorów 
z Nowego Tomyśla: telewizji kablowej, fir-
mie COMland i Alkom Serwis oraz firmie 
Inea. Sześć zainstalowanych kamer przez 
trzy dni festiwalu po dwanaście godzin śle-
dziło nasze poczynania i przekazywało je 
w świat. Oglądały nas miliony widzów. 

Niestety nikt nie bierze pod uwagę 
kosztów festiwalu, a przecież pienią-
dze, które przywieźli i wydali nasi goście, 
zostały w Nowym Tomyślu – w hotelach, 
restauracjach. Dochody miasta w czasie 
festiwalu są ogromne.

Plecionkarstwo w naszym regionie już 
prawie nie istnieje. Mamy jednak swoją 
historię, dlatego wraz ze stowarzyszeniem 
zabiegamy o właściwy klimat dla naszej 
działalności, co okazuje się bardzo ciężką 
pracą. Doprowadziłem do wpisu plecion-
karstwa na krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa. Powinniśmy być chronieni 
przez państwo, przecież plecionkarstwo 
związane jest z kulturą, ziemią, zapotrzebo-
waniem społecznym. Ludzie do nas przy-
jeżdżają masowo, odwiedzają wystawę. 
Zainteresowałem współpracą z nami izby 
turystyczne z całej Polski, ale w tej kwestii 
przychylności ze strony władz miasta nie 
ma. 

Gdybyśmy zostali wpisani na światową 
listę UNESCO, na pewno byłoby łatwiej. 
Niemcy mają miliard euro dochodu brutto 
tylko z „Trasy Światowego Dziedzictwa 
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UNESCO”. Od przedstawiciela UNESCO 
na Europę dowiedziałem się, że Polska 
płaci osiemdziesiąt sześć tysięcy dolarów 
składki członkowskiej przez osiem lat i nie 
wykorzystała ani grosza z tej kwoty. Insty-
tucja ta chętnie przeznaczyłaby półtora 
miliona dolarów na festiwal, ale nikt nie 
był zainteresowany wnioskowaniem o wpi-
sanie plecionkarstwa na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO! Niestety społecznicy 
są w tym kraju marginalizowani.

Warto pamiętać, że jest to jedyny festi-
wal na świecie, który ma taką rangę i markę.
Podczas festiwali gościliście Państwo 
przedstawicieli wszystkich kontynen-
tów. Czy istnieją wyraźne różnice w tech-
nikach, wzorach, charakterze pracy? 

Tak, są bardzo duże różnice między 
kontynentami, związane z edukacją oraz 
sposobem zastosowania danej techniki 
przy wykorzystaniu określonego surowca. 
Przedstawiciele innych kultur niż nasza nie 
potrafią pracować na wiklinie, a my z kolei 
na ich materiałach. To jest ten wyróżnik, 
który według mnie powinien zostać zacho-
wany, bo świadczy o wyjątkowości danej 
kultury. 
Czy można powiedzieć, że plecionkar-
stwo stanowi międzykulturowy pomost, 
przestrzeń dla dialogu? 

Jak najbardziej! Wymiana doświadczeń 
zawodowych, branżowych łączy się z roz-
mową o zwyczajach, o życiu rodzinnym… 
Obserwujemy się i uczymy od siebie wza-
jemnie. Czas spędzony na festiwalu spo-
wodował, że przestrzeni do dialogu było 
sporo. To „zaplecione” historie. 
Czy można skonstatować, że widomym 
śladem porozumienia międzykulturo-
wego jest to, co zostaje w muzeum po 
festiwalu?

Tak, na pewno. Tak 
jak wcześniej wspomniałem, nie wiem, 
czy jest drugie takie muzeum na świe-
cie, które miałoby kolekcję pochodzącą 
ze wszystkich kontynentów, chyba że 
łącznie z muzealiami nabytymi. Nasze 
zbiory natomiast stanowią eksponaty 

pozostawione przez gości jako prezenty. 
Dlatego należy stworzyć godne miejsce, 
żeby kolekcję tę mogła podziwiać publicz-
ność. Gdyby zbiory naszego muzeum były 
opisane w jakimś przewodniku, to goście 
na pewno licznie by tu przybywali. 
Mówi pan o tej kolekcji tak, jak by nie 
można jej było zobaczyć...

Bo tak właśnie jest! Pochowana jest 
w kartonach, na strychach. Jeśli w stodole 
prezentowana jest kolekcja koszy polskich 
na powierzchni czterystu pięćdziesięciu 
metrów kwadratowych, to brakuje wów-
czas przestrzeni dla innych eksponatów. Są 
więc zabezpieczone, zmagazynowane, oko 
ludzkie ich nie widzi, a szkoda. Dodam, że 
po każdej edycji festiwalu zyskujemy około 
dwustu pięćdziesięciu eksponatów, czyli 
w tej chwili mamy ich już ponad siedem-
set, a udostępnionych dla zwiedzających 
jest może sto pięćdziesiąt... 
Jak mieszkańcy Nowego Tomyśla 
reagują na organizowany przez pana 
festiwal? Czy czują się związani z wikli-
niarską tradycją regionu?

Festiwal pokazał, że mamy duże grono 
entuzjastów. Na szczęście tym mniej życz-
liwym nie udało się naszych osiągnięć 
zdyskredytować. A odbyła się już przecież 
czwarta edycja festiwalu – to już o czymś 
świadczy. Mieszkańcy Nowego Tomy-
śla przybyli licznie, sprzyjały temu ładna 
pogoda i dobry program. Według sza-
cunków było około piętnastu-dwudzie-
stu tysięcy odwiedzających przez cztery 
dni, a transmisję na żywo śledziło około 
ćwierć miliona widzów, a może i więcej. 
Zaprosiliśmy prawie czterystu pięćdzie-
sięciu gości, a przybyło wraz z nimi około 

tysiąca dwustu osób towarzyszą-
cych, które przyjechały na własny 
koszt – pomagaliśmy im znaleźć 
kwatery w promieniu pięćdzie-
sięciu kilometrów. Stąd wiemy, 
ile dodatkowo ludzi, niezwiąza-
nych bezpośrednio z festiwalem, 
nas odwiedziło. Jak widać, zale-
żało im, żeby tu być – właśnie dla 
tego niezwykłego miejsca i nie-
zapomnianej atmosfery. 
Czy istnieje zależność między 
wikliną a nowoczesnym desi-
gnem? Można zaobserwować 
modę na wiklinę? 

Powiedziałbym nawet, że 
wielu projektantów zdąża 
właśnie w tym kierunku. Bar-
dzo mnie ucieszyło, gdy klasa 
plecionkarska Państwowego 

Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa 
Chełmońskiego w Nałęczowie zaprezento-
wała nowoczesny design poprzez łączenie 
wikliny, formy użytkowej jako elementu 
wyposażenia, z elementami zdobniczymi 
zwracającymi na siebie uwagę w prze-
strzeni publicznej. Wielu artystów uczy 
się plecionkarstwa od podstaw, aby móc 

potem realizować rodzące się w głowach 
pomysły. 
Czyli dodają plecionkarstwo do innych 
dziedzin sztuki?

Tak. I to się udało. Myślę, że wydawany 
przez nas, cieszący się powodzeniem 
album, stanowi inspirację dla artystów. 
Każdy pofestiwalowy album jest motywa-
cją do powstania pracy magisterskiej, licen-
cjatu, doktoratu. Wiele osób z całej Polski 
przyjeżdża do nas, aby poznać ten plecion-
karski świat od podszewki i na jego bazie 
tworzyć. Jest to swego rodzaju pokłosie 
festiwalu. 
A kto kupuje produkty z wikliny?

Wszyscy. Na kiermaszu w naszym mia-
steczku festiwalowym każdy, kto obejdzie 
kilkadziesiąt stoisk, znajdzie coś dla siebie. 
Mając bezpośredni kontakt z kilkudziesię-
cioma twórcami, można poprosić o reali-
zację własnego projektu. Ludzie szukają 
wykonawców, pokazują zdjęcia, szkice. 
Wielu odwiedzających po to właśnie przy-
jeżdża na festiwal – aby znaleźć właści-
wego twórcę dla swego pomysłu, często 
związanego ze wspomnieniami, które chce 
się odtworzyć, np. mogą być to meble po 
rodzicach, dziadkach... Każdego dnia na 
festiwalu zjawiają się takie osoby. 
Plecionkarstwo zaliczane jest do giną-
cych zawodów – czy plecionkarzy mogą 
kiedyś zastąpić maszyny?

Należy się z tym liczyć, to efekt glo-
balizacji, co nie zwalnia nas z obowiązku 
ochrony naszej działalności. Trzeba bronić 
tej pięknej tradycji, podobnie jak starszego 
człowieka. Także jako wartości, która była 
i jest naszą siłą i dumą. Festiwal zwraca 
uwagę między innymi właśnie na ten 
problem. 
A jak pan widzi przyszłość?

Kiedyś nasze działanie stanowiło wielką 
siłę. Istniało nawet Ministerstwo Wikliniar-
sko-Trzciniarskie, powołane, aby zajmować 
się tylko i wyłącznie tą dziedziną. W swoim 
czasie istniało aż osiem central handlu 
zagranicznego, w tym Cepelia, które zaj-
mowały się tylko plecionkarstwem...
W czym pan upatruje przyczynę prze-
mian? 

Cepelii już nie ma. Mamy za to wszę-
dobylski plastik, tanie, zalewowe chińskie 
wyroby; brak regulacji prawnych, które 
dbałyby o nasz rynek. Wyroby wykonane 
w Polsce powinny być chronione, metko-
wane, wtedy byłby to produkt markowy. 
Metka sugerująca, że przedmiot wyko-
nano z polskiej wikliny, która jest pełno-
drzewna, nie pusta jak chińska, sprawiłaby, 
że ludzie by ten produkt wybierali. Mamy 
do wyboru tani koszyk chiński i droższy 
polski, więc przydałaby się akcja promo-
cyjna, która rozbudziłaby świadomość 
ludzi w tym kierunku, aby wybierali pol-
skie wyroby. Kiedyś miała miejsce nawet 
akcja pod hasłem „Zamień foliówkę na 
wiklinówkę”, ale był to tylko jednorazowy 
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zryw. Szkoda, że tego nie kontynuowano... 
Można byłoby wprowadzić przepis, że 
w marketach koszyk wiklinowy jest tym 
samym, co wózek czy kosz plastikowy. Był 
taki pomysł, ale umarł śmiercią naturalną, 
bo system korporacyjny ma się w Polsce 
dobrze, więc nie dopuszczono do zmiany. 
Markety zainteresowane są tym, aby sprze-
dać dużo produktów, każdy w osobnej folii. 
Na szczęście świadomość wzrasta, ale jesz-
cze pięć lat temu tak nie było. 
Co może pan powiedzieć o alternatyw-
nym wykorzystaniu wikliny – przy pro-
dukcji biopaliw, celulozy, bioalkoholi – 
w przemyśle chemicznym...? 

Wystarczyłoby tylko zwrócić uwagę 
na użytkowość czy nawet na zwykłe opa-
kowanie. Każda 

rzecz włożona 
do skrzyneczki z wikliny czy koszyka 

zyskuje na atrakcyjności, a samo opakowa-
nie może służyć jeszcze przez lata, w prze-
ciwieństwie do plastikowych, które się 
wcześniej czy później wyrzuca. 
Czy właściwości wikliny są w pełni wyko-
rzystywane? Są przeogromne, zwłaszcza 
w medycynie...

Pokłosiem festiwalu z 2011 roku oraz 
współpracy z Uniwersytetem Przyrod-
niczym było wyprodukowanie węgla 
z wikliny, a specyfik podany w odpo-
wiednim momencie jest w stanie związać 
wszystkie toksyny w ludzkim organizmie, 
nawet jad kiełbasiany czy cyjanek. Instytut 
Chorób Cywilizacyjnych i Rzadkich zgłębiał 
ten temat, podejmowane były badania, 
liczne próby. Wyniki są rewelacyjne! 

Uzyskuje się go poprzez pyrolizę, przy 
bardzo wysokim ciśnieniu i temperatu-
rze. Po zmieleniu jedna łyżeczka substan-
cji jest w stanie związać wszystkie toksyny 
w ludzkim organizmie i je wydalić. Najnow-
sze badania dowodzą, że bezglutenowcy 
po terapii węglem z wikliny zaczynają 
tolerować gluten i mogą spożywać pro-
dukty go zawierające. Bardzo cieszymy 
się, że na bazie wikliny można było tego 
dokonać. Przemysł też korzysta z dobro-
dziejstw wikliny, ale problem polega na 
tym, że znów pojawia się system korpo-
racyjny, który nam w tym przeszkadza. 
Uniwersytet Przyrodniczy zrobił bada-
nia z zastosowania włókien wiklinowych 

w tzw. płytach dachowych, słynnych OSB, 
które są robione tylko ze świerku i sosny. 
Efekty opublikowano w dwujęzycznym 
albumie w 2011 roku. Wynikało z nich, 
że gdyby stworzyć przepis wymagający, 
aby na dachy stosować płyty OSB, wyko-
nane całkowicie lub częściowo z wikliny, 
wówczas nie doszłoby do katastrofy na 
dachach niskich, tak jak np. na hali Między-
narodowych Targów Katowickich. Włókna 
poprzeczne zapewniają aż trzysta pro-
cent współczynnika bezpieczeństwa, nie 
załamują się, są sprężyste, i to jest udo-
wodnione. Udokumentowała to pani prof. 
Iwona Frąckowiak z Instytutu Technolo-
gii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Zostały nawet wykonane próbki 
takich produktów. Rozmawiałem 
z producentami, ale niestety firmy, 
które się zajmują produkcją tego 
typu materiałów nie były tą działal-
nością zainteresowane. Dlaczego 
nie ma przepisu, który mówi, że 
ze względów bezpieczeństwa 
wszystkie niskie powierzchnie 
dachowe o kącie nachylenia poni-
żej osiemnastu stopni powinny 
być wykonane z włókien wikliny? 
Dlaczego firmy nie chcą tego 
produkować? Nikt mi nie umie 
odpowiedzieć na te pytania…

Jakie jest znaczenie wikliny i ple-
cionkarstwa w terapii zajęciowej osób 
niepełnosprawnych?

W tej dziedzinie osiągnęliśmy spory 
sukces. Wprawdzie nie dostaliśmy w tym 
roku pieniędzy na działanie w ramach 
Wiklinowego Przedszkola i Wikliny w Tera-
pii Zajęciowej, ale wciąż ma to wielką wagę, 
bo przywraca niepełnosprawnym god-
ność, daje możliwość zapomnienia o tym, 
co ich spotkało. Podczas rekonwalescen-
cji i rehabilitacji osoby te uczą się wypla-
tania. Robią sobie koszyk nawet przez trzy 
dni i w wyniku tego powstaje ich sto sztuk 
rocznie. Ci ludzie mogą swoje dzieła roz-
dać, obdarować lekarza, pielęgniarkę. Kiedy 
ogłosiliśmy, że będziemy prowadzić takie 
zajęcia, to zainteresowanie było bardzo 
duże. Przyjechały grupy zorganizowane 
z całej Europy, nie tylko z Polski, ale także 
ze Szwajcarii, Słowacji. Wszystko sfinan-
sował urząd marszałkowski województwa. 
Warsztaty prowadzili mistrzowie – uczest-
nicy konkursu festiwalowego – w swo-
ich technikach i na swoim materiale. Oka-
zało się to rewelacją. Jeśli ktoś nauczy się 
wyplatać w tzw. papierowej wiklinie, czyli 
poprzez zastąpienie pojedynczego pręta 
wikliny papierowa rurką i jej skręcanie, 
może wypleść puzderko, torebkę czy wazo-
nik – nieistotne. Ważne jest to, że pracująca 
nad projektem osoba nie myśli o chorobie. 
Można by to wprowadzić we wszystkich 
szpitalach, żeby chorzy choćby na cztery-

-pięć godzin mogli się czymś przyjemnym 
zająć. 

Trzeba 
też nakłonić markety, 
żeby udostępniły kosze wiklinowe, a nie 
te plastiki!

 Kiedyś wypletliśmy na własny koszt 
dwa razy po trzysta sztuk koszyków i pró-
bowaliśmy tym zainteresować centra han-
dlowe w Poznaniu, ale niestety nie udało 
się. Tłumaczono, że plastik łatwiej wyczy-
ścić niż wiklinę. A wiadomo, jaki los czeka 
plastikowy koszyk, pęknięty i wyrzucony 
do kontenera – mamy całe sztuczne wyspy 
ze śmieci. Świadomość ludzi w zakresie 
ekologii jest ciągle bardzo niska. A cenę za 
to będą płacić kolejne pokolenia. 
Daje się jednak zauważyć wzrost świa-
domości ekologicznej w społeczeństwie 

– czy pana zdaniem wpłynie to na zwięk-
szenie popularności wikliny? 

Gdyby pojawiła się pomoc państwa 
i odpowiednia kampania, to opłacałoby się 
nawet co roku kupować takie wyroby. Przez 
trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku cho-
dzilibyśmy sobie do sklepu z jednym koszy-
kiem, a w następnym roku z drugim. To 
spowodowałoby, że trzeba by wypleść wię-
cej koszyków, bo zapotrzebowanie znacz-
nie by wzrosło. Podobnie jest w transporcie. 
Kiedyś wszystkie kosze transportowe były 
z wikliny, rano przed sklepami mleko czy 
chleb mieściły się w koszach. Wychowałem 
się w czasach, gdzie wszystko wkładało się 
do koszy i było to bardzo praktyczne. Poza 
tym ważna jest kwestia zdrowia i bezpie-
czeństwa – jeśli mleko wyleje się do pla-
stiku, to zjełczeje, a w wiklinie nigdy. Kie-
dyś łóżeczka dla dzieci były wykonywane 
z wikliny, ponieważ roślina ta odstrasza 
pluskwy, muchy, insekty, jest dla nich tru-
cizną. Po co mamy poprawiać naturę, skoro 
możemy ją mądrze wykorzystywać?
Widziałam całe płoty wyplatane przez 
prof. Jerzego Stępaka...

Tak, to jest teraz bardzo popularne, 
wszędzie. Architektura ogrodowa, altany, 
płoty, parawany, nawet osłonki do grilla... 
Więc jeździmy i wyplatamy takie cuda na 
miejscu.
Najchętniej powiedziałoby się: „ja też 
poproszę”…
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Znajdujemy się na terenie dużego nad-
leśnictwa, w którego zasięgu admini-
stracyjnym znajduje się Ośrodek Kultury 
Leśnej w Gołuchowie z zagrodą żubrów. 
Jakie jeszcze skarby skrywają lasy w tej 
okolicy?

Ośrodek Kultury Leśnej jest niewąt-
pliwym skarbem. To jedyna w Polsce pla-
cówka tego typu, która prezentuje nie tylko 
historię leśnictwa, ale także nowe osią-
gnięcia. Na terenie nadleśnictwa znajdują 
się również dwa rezerwaty przyrody Niwa 
i Majówka, cztery obszary chronionego 
krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”, „Dolina 
rzeki Ciemnej”, „Wzgórza Ostrzeszowskie 
i Kotlina Odolanowska”, „Dąbrowy Kroto-
szyńskie Baszków-Rochy” oraz dwa obszary 
zaliczone do europejskiej sieci obszarów 
chronionych NATURA 2000 – obszar spe-
cjalnej ochrony ptaków – „Dąbrowy Kroto-
szyńskie” i obszar specjalnej ochrony sie-
dlisk – „Dąbrowy Krotoszyńskie”.

Mamy również wiele pomników przy-
rody, chyba najciekawszy wśród nich to 
głaz narzutowy św. Jadwigi, największy 
taki głaz w Wielkopolsce. Specyfikę Nad-
leśnictwa Taczanów stanowi to, że jest jed-
nostką o dużym zasięgu administracyjnym 
aglomeracji kalisko-ostrowskiej i dlatego 
jest mocno poprzecinane drogami i szla-
kami komunikacyjnymi. Powoduje to, że 
napływ i presja ludzi na nasze lasy jest bar-
dzo duża. 
Z nadleśniczymi z Łopuchówka i Czer-
niejewa rozmawialiśmy ostatnio o coraz 
bardziej widocznych w tamtejszych 
lasach wilkach. Czy drapieżniki te zado-
mowiły się także na terenie Nadleś-
nictwa Taczanów?

W takiej skali, jak w Łopuchówku i Czer-
niejewie, nie. Docierały do nas informacje 
o pojedynczych osobnikach, ale raczej są 
to wilki migrujące przez nasze lasy, szu-
kające nowych terytoriów. Na razie nie 
zaobserwowaliśmy watahy, która by się 
u nas zadomowiła. Wilk wymaga dużych 
kompleksów leśnych w jednym kawałku 

– nasze lasy są rozdrobnione, posiadamy 
ponad sto czterdzieści kompleksów 
leśnych różnych wielkości, a to raczej nie 
są dla niego dobre warunki. 

Jeśli jednak populacja wilków w Polsce 
nadal będzie tak rosła, w końcu i tu zado-
mowią się na stałe – pojawi się pierwsza 
para, która wyprowadzi młode i to będzie 
początek pierwszej grupy, watahy. 
W ostatnim czasie udało się Państwu 
zakończyć cztery inwestycje mające 

na celu poprawę warunków wodnych 
w lasach nadleśnictwa… 

Lasy Państwowe przystąpiły do pro-
gramu małej retencji nizinnej, czyli zwięk-
szania możliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałania powodzi i suszy w eko-
systemach leśnych. W ramach pierwszej 
edycji, w której uczestniczyliśmy jako 
nadleśnictwo, zbudowaliśmy dziewiętna-
ście urządzeń, które retencjonują wodę. 
W drugiej mamy w planie wykonać osiem 
takich inwestycji, a dokładnie pięć zbior-
ników i trzy zastawki, które tworzyć będą 
tzw. tereny zalewowe – do końca ubie-
głego roku wykonaliśmy cztery, a cztery 
kolejne planujemy na bieżący rok. Wyko-
nane zbiorniki już działają, wypełniają się 
wodą, jesteśmy na etapie jej zbierania. 
Czemu konkretnie mają one służyć?

Są takie okresy w roku kiedy jest nad-
miar wody oraz takie, kiedy odnotowu-
jemy niedobór. Zbiorniki wodne powinny 
ją w okresie nadmiaru zebrać i jak najdłu-
żej zatrzymać na okres niedoboru. Zbior-
niki są ogólnodostępne, jedna skarpa jest 
zawsze łagodniej wyprofilowana, żeby 
zwierzęta miały łatwiejszy dostęp do 
wody. Często są to także miejsca lęgowe 
dla ptaków wodnych, gdyż po jakimś cza-
sie obrastają trzcinami, „unaturalniają się”. 
Mamy także potwierdzone zasiedlenia 
przez bobry, które spowodowały rozla-
nie wody po lesie i podpowiedziały nam 
lokalizację urządzeń piętrzących. Zda-
rza się oczywiście również, że ich działa-
nia powodują szkody, gdy np. uszkodzą 

urządzenia melioracyjne czy przekopią 
swoimi norami drogę. Jednak zdecydowa-
nie większość ich działań należy odbierać 
jako pozytywne. 
Niesamowicie się też asymilują...

Coraz mniej obawiają się ludzi, potrafią 
być aktywne nawet w ciągu dnia. Widzia-
łem osobiście jak bóbr przechodził przy 
moście po jezdni, bo pod spodem był mały 
próg piętrzący i nie mógł się przedostać – 
auta się zatrzymały i go przepuściły. To jest 
taki przypadek asymilacji. Bobry były kie-
dyś bardzo dzikimi zwierzętami i było ich 
mało. Przywróciliśmy je w ramach zorga-
nizowanego projektu. Natomiast jest inny 
gatunek, na którego rozprzestrzenienie nie 
mieliśmy żadnego wpływu. Jest nim żuraw. 
Wcześniej był bojaźliwym ptakiem i trudno 
było go podejść. Teraz można go zauwa-
żyć przy każdej niemal drodze. Popula-
cja żurawia jest obecnie bardzo duża. Jest 
wszędzie tam, gdzie jest kawałek podmo-
kłej łąki, przy której może założyć gniazdo. 
Jakie są dziś priorytety Nadleśnictwa 
Taczanów, jakie wyzwania przed Pań-
stwem stoją?

Chyba najważniejszym wyzwaniem, 
nie tylko dla naszego nadleśnictwa, ale 
polskich lasów w ogóle, będzie susza, 
kolejny rok wysokich temperatur. Choruje 
obecnie wiele gatunków drzew – sosna, 
świerk, dęby, brzozy, modrzewie... Właśnie 
ze względu na niedobór wody dochodzi 
do rozwoju szkodliwych owadów, które 
atakują osłabione drzewa i w konsekwen-
cji wiele z nich obumiera. 

Nie tylko owady dokonują szkód. W Pol-
sce pojawił się także inny problem, który 
wcześniej widziałem na wschodzie, na Bia-
łorusi. Kiedy tamtejsi leśnicy opowiadali 
nam, że mają problem z jemiołą, tylko się 
uśmiechałem, jednak i u nas zaczęło się to 
samo. Jemioła rozprzestrzeniła się, atakuje 
drzewostany sosnowe, zwłaszcza na żyź-
niejszych siedliskach, bo one najbardziej 
cierpią z powodu niedoboru wody. Drze-
wostany, które zawsze rosły na suchym 
podłożu, zdążyły się do tego przystosować, 
a te, które miały więcej wody teraz cierpią, 
są łatwą ofiarą. Jemioła jest półpasożytem, 
zabiera, ale nic nie daje, korzysta z wody, 
którą pobrało drzewo. Ma minimalne ilości 
chlorofilu i może wytworzyć sobie wartości 
odżywcze, ale całkowicie uzależniona jest 
od wody, którą przewodzi inny organizm. 
Jest jak gąbka, ma bardzo głęboki miękisz, 
więc mocno osłabia już wyniszczone przez 
susze drzewostany. 

Zostawić więcej,  
niż się zabrało...
Z nadleśniczym Mirosławem Niczyporukiem z Nadleśnictwa Taczanów rozmawia Merkuriusz
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Warto także dodać, ze Płyta Krotoszyń-
ska, na której położone jest w części nasze 
nadleśnictwo, jest całkowicie odmiennie 
zbudowana pod względem geologicz-
nym. Jest to glina o bardzo grubej miąż-
szości nawet kilku metrów. To sprawia, że 
nie następuje podsiąkanie wód grunto-
wych. Korzysta z wody, którą nasiąknie 
przez śnieżną zimę czy opady deszczu. 
A jeśli ich nie ma, „gąbka” nie ma jak nasiąk-
nąć, tylko oddaje wodę, a przy wysychaniu 
twardnieje. Kiedy drzewa wiosną w okre-
sie wybuchu listowia zaczynają pobierać 
wodę, stają się ogromną pompą wypijającą 
z niej resztę wody. Przez ostatnie suche lata 
i zimy ziemia nie została nasączona, stąd 
problemy na całej Płycie Krotoszyńskiej, 
nie tylko w Nadleśnictwie Taczanów. 
Tylko niech pan nie mówi, że tam będzie 
łyso…

Nie roztaczajmy katastroficznych wizji, 
choć ostatnie lata pokazują, że jest pro-
blem i będzie on narastał o ile nie zmieni 
się układ opadów i temperatur. Widać jak 
działają one na drzewa, na przykład na 
brzozy, które „gotują się” w środku. Liście 
zaczynają lekko żółknąć, a w środku jest 
już zaparzone drewno, w żywym drze-
wie. Pojawiają się także owady, o których 
wcześniej tylko uczyliśmy się w szkole.

Myślę jednak, że przyjdzie kiedyś taki 
rok, jak 2017, który był bardzo deszczowy. 
Napełniły się wtedy wszystkie zbiorniki 
i nasza „gąbka” nasiąknie. Ale wtedy padało 
cały rok...

Najstarsi pracownicy nadleśnictwa 
pamiętają, że w latach 90-tych do maja 
nie można było wejść na Płytę Krotoszyń-
ską bez kaloszy, a teraz cały rok chodzimy 
suchą nogą. To świadczy o tym, jak obni-
żył się poziom wód gruntowych. Teraz już 
nawet głębiej zakorzenione dęby zaczy-
nają odczuwać brak wody.
W grudniu organizowaliście Państwo 
czwarte spotkanie dla dzieci z cyklu 

„Cztery Pory Roku w Dąbrowach Tacza-
nowskich.” Czy uważa Pan, że eduka-
cja leśna jest w naszym kraju wystar-
czająca? Jak przygotowane jest do tego 
zadania Nadleśnictwo Taczanów?

Myślę, że edukacja prowadzona przez 
Lasy Państwowe w dużej mierze uzupełnia 
tę prowadzoną w szkołach, gdyż w placów-
kach szkolnych mało uczy się o polskich 
lasach. Widać to po dzieciach, które do 
nas przychodzą. Nie znają podstawowych 
gatunków drzew czy zwierząt, a rozpo-
znawać te rodzime, leśne powinien każdy 

z nas. Kiedyś to było obowiązkowe. Dzieci, 
a nawet czasem nauczyciele, są zdziwieni 
kiedy usłyszą, że samiec sarny, który ma 
parostki, to nie jelonek... i że sarna nie jest 

„żoną” jelenia. Często też dla nich wszystkie 
drzewa iglaste to choinki... 

Ubiegłoroczne spotkania z cyklu 
„Cztery Pory Roku w Dąbrowach Tacza-
nowskich” odbywały się po raz pierwszy. 
W tym roku będziemy to na pewno kon-
tynuować. Chcemy pokazać ten niewątpli-
wie inny, specyficzny las, jakim są Dąbrowy 
Krotoszyńskie w Taczanowie w odsłonach 
różnych pór roku. Bory sosnowe, iglaste 
są takie same przez cały rok, trochę zmie-
nia się jedynie runo. Drzewostany liściaste 
wyglądają natomiast inaczej w poszcze-
gólnych porach roku. Na początku wiosny 
przebijają się pierwsze kwiaty runa leśnego, 
przylaszczki, zawilce, wszystko ładnie 
kwitnie. Latem następuje piękny rozwój 
wszystkich pięter, w lesie robi się praktycz-
nie ciemno, gdyż liście ograniczają dostęp 
światła. W końcu nadchodzi jesień wraz 
z przebarwiającymi się na różne kolory 
liśćmi i przepięknym, odbywającym się na 
tle lasu spektaklem – rykowiskiem.

Zima to najtrudniejsza dla zwierząt 
pora roku, rozmawialiśmy więc o mądrym 
dokarmianiu, kiedy i czym należy dokar-
miać. Wszystko zakończyło się zabawą 
mikołajkową, dzieci otrzymały drzewa na 
choinki do szkół i drobne upominki.
Jesienią w Ostrowie Wielkopolskim 
zorganizowana została akcja sadzenia 
drzew pod hasłem „Drzewa dla klimatu”. 
Czy rządzący – zarówno w kontekście 
Polski, jak i Unii Europejskiej – przywią-
zują wystarczającą wagę do zależności 
między zmianami klimatycznymi, ekolo-
gią a dbałością o drzewa i lasy? 

Podczas wspomnianej akcji nie sadzi-
liśmy drzewek na miejscu, w Ostrowie 
Wielkopolskim. Rozdaliśmy uczestnikom 
sadzonki, gdyż chcieliśmy, aby sami zade-
cydowali gdzie je posadzić, a następnie 
patrzyli jak posadzone przez nich drzewko 
rośnie i się nim opiekowali.

Myślę, że ludzie widzą, że drzewa 
łagodzą zmiany klimatyczne. Polityka 
leśna naszego państwa zakłada wzrost 
lesistości do 2050 roku do 33%. Po woj-
nie wynosiła ona 20%, dwie wojny wynisz-
czyły polskie lasy. Oprócz tego nastąpiły 
gradacje różnych gatunków szkodliwych 
owadów, np. strzygonii choinówki w Pusz-
czy Noteckiej. Spowodowało to, że stała 
się ona jednowiekowa – wszystkie 

drzewostany zostały odnowione w jed-
nym okresie. Puszcza Białowieska z kolei 
wycięta została przez Niemców i angiel-
ską firmę The Century European Timber 
Corporation, wobec której spłacaliśmy 
zobowiązania po I wojnie światowej. Pusz-
cza Białowieska jest więc w dużej mierze 
lasem sztucznym, posadzonym po wycię-
ciu ponownie.

Dwudziestoprocentowa lesistość 
po 1945 roku wzrosła obecnie do trzy-
dziestoprocentowej, czyli powierzchnia 
lasów wzrosła o 50%. To jest ogromna 
ilość. Osiągnięcie natomiast 33%, które 
było zakładane w polityce leśnej raczej 
będzie trudne, ponieważ skończyła się 
podaż gruntów do zalesienia, czyli zało-
żenia lasu na gruntach nieleśnych. Zwięk-
szanie lesistości polegało nie tylko na tym, 
że Lasy Państwowe zajmowały się nasa-
dzeniami, ale także zachęcały rolników do 
zalesień na gruntach, które nie przynosiły 
im zysków. Bezpośrednie dopłaty unijne 
wstrzymały zalesienia, spowodowały, że 
rolnicy przestali zgłaszać chęć zalesiania 
gruntów. W związku z tym program zwięk-
szania lesistości przystopował i będzie tak, 
dopóki nie zmieni się polityka dopłat do 
gruntów rolnych. 

Łagodzenie zmian klimatu przez lasy 
jest bardzo ważne. W wielu nadleśnic-
twach w Polsce powstają tzw. gospodar-
stwa węglowe, gdzie poprzez podsadze-
nia i wprowadzanie podszytów zwiększa 
się zasobność drzewostanów i możliwości 
pochłaniania dwutlenku węgla. 
Czym jest zrównoważony rozwój w kon-
tekście gospodarki leśnej?

Wszyscy powinniśmy tak korzystać 
z lasów, aby pozostały dla przyszłych 
pokoleń nieuszczuplone. Zasadą lasów 
jest wręcz, żeby zostawić ich więcej, dla-
tego nie pobieramy nigdy całego przyrostu 
drewna jaki corocznie odkłada się w lesie, 
lecz zaledwie jego niewielką część. Zrów-
noważony rozwój to nie tylko pozyskanie 
drewna – choć jest to bardzo ważne, bo 
jako materiał ekologiczny i biodegrado-
walny jest niezastępowalne – ale także 
przygotowywanie lasu do wykorzystywa-
nia w różnych innych dziedzinach, np. spo-
łecznej, rekreacyjnej czy edukacyjnej.

Priorytetem jest dla nas zachowanie 
równowagi. Po naszych działaniach ma 
być więcej, niż przed nimi. Niestety nie 
widzimy swoich plonów jak rolnicy, którzy 
je co roku zbierają – w lesie zbiera się je po 
stu latach. 

Zostawić więcej, niż się zabrało...
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Co trzeba zrobić, aby 
skutecznie zachęcić 
młodzież do nauki 
w zawodach obejmu-
jącym wiele różnych 
obszarów techniki?

Ma pan zapewne 
na myśli mechatronikę, 
która kojarzy się wielu 
ludziom jako odrębna 
specjalność zawodowa?
Tak.

Mechatronika jako 
rozwiązanie techniczno 

– technologiczne, sto-
sowana jest aktual-
nie w ogromnej więk-

szości współczesnych produktów takich 
jak obrabiarki sterowane numerycznie, 
w roboty przemysłowe, w sprzęcie AGD, 
optyce, aparaturze medycznej, w przemy-
śle samochodowym, agrotechnice, lotnic-
twie i kosmonautyce. 

Rozwiązania mechatroniczne wyróż-
niają się konfigurowalnością, wielofunk-
cyjnością, autonomią działania, ale też 
wymagają specjalistycznego, wysokokwa-
lifikowanego środowiska konstruktorów, 
technologów i serwisantów. 

Absolwentów kształcenia zawodo-
wego specjalności mechatronicznych, 
wobec szybkich zmian stosowanych 
technik, trzeba nauczyć również, cią-
głego doskonalenia swoich umiejętności, 
dążenia do ustawicznego podnoszenia 
kwalifikacji. 

Resort oświaty winien nadążać zmie-
niać programy nauczania stosownie do 
potrzeb rynku pracy, a ich skuteczną reali-
zację winny nadzorować w imię racji spo-
łecznych Kuratoria Oświaty i Wychowania. 

Proces edukacji w nowych specjalno-
ściach wymaga również, ciągłego uzupeł-
niania wiedzy nauczycieli zawodu, oraz ści-
słej współpracy z pracodawcami. Wymaga 
również wsparcia procesu kształcenia 
zawodowego, innowacyjnym wyposaże-
niem technicznym, odzwierciedlającym 
współczesne technologie. 

Aktualnie, wyposażenie szkół w pra-
cownie mechatroniczne danej specjalności, 
może być finansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, co nie 
zawsze jest przez organy prowadzące szkół 
skutecznie wykorzystywane. Inną ścieżką 
edukacji zawodowej, umożliwiającej zdo-
bycie kwalifikacji w nowych specjalno-
ściach mogą być tzw. kursy kwalifikacyjne.

Kończą się one egzaminami i uzyska-
niem dyplomu zawodowego. 

Aby podołać wyzwaniom stawianym 
przed szkolnictwem zawodowym, nie-
zbędne są szkolenia i seminaria dla nauczy-
cieli, którzy przygotowują młodzież do 
nowych warunków, w jakich przyjdzie im 
w przyszłości wykonywać swój zawód. To 
oni winni inspirować i zachęcać, szczegól-
nie tych uzdolnionych, do ciągłej pracy nad 
sobą.  

Jako praktyk edukacji zawodowej 
w szerokim rozumieniu tego procesu, 
omówię ten problem na przykładzie lot-
nictwa. Przez piętnaście lat byłem czyn-
nym, licencjonowanym mechanikiem lot-
niczym w zakresie awioniki – licencja B2, 
śmigłowców, samolotów sportowych, dys-
pozycyjnych, takich jak EC 120, 130,135, 
Cessna 150 – 421, Wilga i wiele innych, 
ukończyłem również podstawowy kurs 
szybowcowy.
W tym roku Centralny Port Komunika-
cyjny opublikował raport na temat prze-
widywanego zatrudnienia pracowników 
przyszłego portu lotniczego

Tak. Podano w nim, że poziom zatrud-
nienia wyniesie około 100 000 pracowni-
ków, gdzie tylko specjaliści, tacy jak kon-
trolerzy ruchu lotniczego, mechanicy 
lotniczy, piloci, to potrzeby kilkunastu 
tysięcy specjalistów…

Dodam tylko, że aktualnie w całej 
branży lotniczej, zatrudnionych jest około 
16 000 ludzi, a około lotniczej nieco ponad 
43 000… 
 A tych pracowników, na rynku pracy 
brakuje już od lat…

Stąd prosty wniosek: szkoły zawodowe 
o profilu lotniczym muszą zostać wsparte 

programem nieszablonowych metody 
nauczania i odmiennymi od dotychcza-
sowych warunkami nauki, zachęcającymi 
potencjalnego ucznia do wyboru i pozo-
stania w branży lotniczej. 
Kto obecnie zajmuje się kształceniem 
kadr dla tego sektorem gospodarki? 

Państwo przekazało kompetencje 
kształcenia zawodowego lokalnym samo-
rządom, wychodząc z założenia, że to one 
znają najlepiej, potrzeby lokalnego rynku 
pracy.

Problemem szkół podejmujących 
kształcenie w specjalnościach lotniczych 
jest bardzo mały nabór, wynikający z braku 
zainteresowania młodzieży techniką lotni-
czą i barierami dostępu do; jak je niestety 
nazwano, „lotnictwa ogólnego” z ang. 
General Aviation, określenie to jest czę-
sto źle interpretowane zarówno publicz-
nie, jak i w mediach i w polityce, jako „lot-
nictwo w ogóle”, a jest to, przecież ta część 
lotnictwa, która dotyczy potrzeb korzy-
stania z przestrzeni powietrznej przez 
różne grupy społeczne, dla bardzo róż-
nych celów i winna być rozumiana jako 
potrzeba powszechna, a więc i nazwa tego 
sektora lotniczego powinna nazywać się; 
lotnictwo powszechne, nie jak obecni „lot-
nictwo ogólne”.

Drugim problemem, jest uznawanie 
tych specjalności przez samorządy jako 
organy prowadzące szkoły, za kształcenie 
nie dla lokalnego rynku pracy, a dla aglo-
meracji posiadających lotniska. Przesta-
rzałe, lub wręcz kompletny brak wyposaże-
nia szkół w nowoczesne środki kształcenia 
powodują że, zdawalność egzaminów 
w specjalności Technik Awionik w ostat-
nich dwóch latach to 8% w 2018 i 2% 
w 2019 roku! 

Aktualnie około trzydziestu szkół śred-
nich w Polsce, prowadzi nauczanie w zawo-
dach o specjalności lotniczej, a dziesięć 
procent placówek w ostatnich latach zrezy-
gnowało z takiego kształcenia ze względu 
na brak chętnych. 
Dlaczego tak się dzieje? Teoretycznie to 
atrakcyjny i dobrze płatny zawód…

O mechatronice, edukacji 
zawodowej i drodze do 
własnej firmy Z Ryszardem Kędzią, prezesem firmy Mechatronika. 

Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. rozmawia 
Wiesław Kubiak
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Według mnie decydującym powodem 
braku motywacji do nauki w branży lotni-
czej dla młodego człowieka, 15 latka, jest 
brak możliwości nauki pilotażu, na tym naj-
bardziej podstawowym poziomie, tj. uzy-
skania licencji szybowcowej. Trudno jest 
przekonać w tym wieku, mirażami przy-
szłych zarobków, gdy młodzi ludzie, szcze-
gólnie ci o większym potencjale intelektu-
alnym mają tyle wyborów, atrakcyjnych 
możliwości rozwoju.

Sprawa jest o tyle skomplikowana, że 
szkoły są samorządowe, podstawy progra-
mowe są „ministerium edukacji”, potrzeby 
branży lotniczej są ponad regionalne, lecz 
nie państwowe, w efekcie kompletny brak 
koordynacji sprowadził aktualnie branżę 
lotniczą do poziomu wegetacji. 

Moim zdaniem dla kształcących się 
w szkołach specjalności lotniczych, mło-
dych ludzi, kurs pilotażu szybowcowego 
powinien być darmowy i być wpisany 
w programy szkolne. Zachęcam do prze-
czytania mojego artykułu zamieszczonego 
w „Rzeczpospolitej” z dnia 3 września 2019 
roku. Tam szerzej omówiłem program, jak 
go nazywam „ powszechnej edukacji lotni-
czej” dla tego typu szkół. 
Często spotykam się z pytaniem, ile 
może kosztować rocznie taki program?

Policzmy; 30 szkół po 2 klasy, po 25 
osób, to jest 1500 nowych uczniów.

Do kursu szybowcowego zakwalifikuje 
się około 75%, tj, 1100 osób.

Średnio, kurs szybowcowy to koszt 
4000, – zł na osobę. Łącznie koszt pro-
gramu to około 4 500 000, zł – … czy to 
dużo? 

Kilka dni temu w wiadomościach 
porannych podano informację, że rząd 
podjął decyzję o dopłacie do 38 000 zł, – 
osobie fizycznej do kupna samochodu 
elektrycznego… oznacza to że, za jedną 
taką dopłatę można opłacić kurs szybow-
cowy dla ponad 9 osób! a za dopłatę do 
120 samochodów elektrycznych sfinan-
sować cały program szkolenia szybow-
cowego młodzieży szkół branży lotni-
czej. Branży gdzie jeden zatrudniony przy 
przewozie lotniczym pasażerów wytwarza 
aż 600 tys. zł wartości dodanej, czyli sze-
ściokrotnie więcej! niż wynosi średnia dla 
Polski… za dopłatę do 120 samochodów 
elektrycznych…

Kolejnym, i to już zupełnie innowacyj-
nym etapem edukacji lotniczej, jest wyko-
rzystanie współczesnych konstrukcji tzw. 
motoszybowców turystycznych i rozwią-
zań awionicznych w nich zastosowanych, 
dla podniesienia na nowy poziom bezpie-
czeństwa edukacji lotniczej młodych ludzi.

Firma Mechatronika Wyposaże-
nie Dydaktyczne sp. z o. o. opracowała 
całą gamę środków dydaktycznych dla 

wsparcia kształcenia zawodowego dla 
branży lotniczej, skonstruowała i produ-
kuje wieloosiowy symulator lotu szybowca, 
do przedlotowego treningu we wstępnym 
nauczaniu pilotażu szybowcowego. 
To duże ułatwienie i atrakcja… Panie 
inżynierze; majorze rezerwy, proszę 
krótko opowiedzieć jak kształtowała się 
Pańska droga do mechatroniki?

Jestem absolwentem Wojskowej Aka-
demii Technicznej wydziału, który aktual-
nie nosi nazwę Mechatroniki i Lotnictwa, 
a uzyskana specjalność to budowa i eks-
ploatacja rakiet przeciwlotniczych W pier-
wszym okresie służby w Siłach Zbrojnych 
PRL testowałem i remontowałem elementy 
systemów obrony przeciwlotniczej. 

W późniejszym okresie, jako kon-
struktor-technolog poznałem również 
tajniki sterowania pancer-
nymi wozami bojowymi 
T-55, T-72. Wchodził w to 
cały zakres elektronicznych 
i elektrycznych rozwiązań 
technicznych jak laserowe 
celowniki armat, układy 
obrony pasywnej i aktyw-
nej, automatyka stabilizacji 
wierzy czołgu. 

W Wojskowych Warsz-
tatach Motoryzacyjnych 
Nr 5 w Poznaniu, projekto-
wałem przyrządy testujące 
instalacje, wyposażenie 
elektryczne oraz prowadzi-
łem technologię remontu 
średniego czołgu T-72 dla grupy syryjskich 
mechaników. 

Przemiany ustrojowe doprowadziły 
do tego, że wojskowe zakłady remontowe 
zaczęły pozbywać się kadry mundurowej. 
A więc, w wieku czterdziestu lat podjąłem 
decyzję o przejściu do rezerwy. 

Na początku lat 90. zaczęto spro-
wadzać do kraju samochody z Europy 
Zachodniej. Były to już auta z elektronicz-
nymi systemami pojazdowymi, na których 
w Polsce, z małymi wyjątkami, nikt się spe-
cjalnie nie znał. Nazywając rzecz po imie-
niu – mechanicy nie potrafili naprawiać 
takich pojazdów. 

Podjąłem decyzję o dalszej drodze 
zawodowej właśnie w tej branży. Dlatego 
też aby poznać budowę tych o pojazdów, 
metody diagnozowania elektronicznych 
systemów pojazdowych spędziłem pół-
tora roku w warsztacie pana Krzysztofa 
Leszczyńskiego przy ul. Skarbka w Pozna-
niu, naprawiając i opracowując metody 
naprawy tego typu pojazdów. Wiedza zdo-
byta na studiach, oraz praktyka w zakresie 
remontu i eksploatacji techniki wojsko-
wej łącząca jednocześnie wiedzę z zakresu 
hydrauliki, pneumatyki, elektroniki 

i informatyki umożliwiła na stosunkowo 
szybkie uporanie się z tymi problemami.

Dzisiaj takie rozwiązania w samocho-
dach nazywamy mechatroniką pojazdową. 
Niestety naszym szkolnictwie zawodowym 
mechatronika została wprowadzona jako 
osobny zawód, co prowadzi do szeregu 
nieporozumień. 

Mechatronika to odmienne rozwiąza-
nia techniczne tego, co już w przestrzeni 
społecznej istniało, gdzie pewne rozwiąza-
nia mechaniczne zostały zastąpione modu-
łami sensoryki, informatyki i energoelek-
troniki.  

Po uzyskaniu wiedzy z zakresu prak-
tyki remontu pojazdów z wyposażeniem 
mechatronicznym doszedłem do wnio-
sku, że większa korzyść społeczna będzie, 
jeśli moje doświadczenia zawodowe prze-

łożę na szkolenia właścicieli i pracowników 
warsztatów niezależnych. W związku z tym 
wystąpiłem o zgodę z Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Poznaniu na prowadzenie 
szkolenia kursowego w zakresie elektro-
nicznych systemów pojazdowych. W cza-
sie szkoleń przekazywałem nie tylko teo-
rię dotyczącą funkcjonowania systemów, 
ale przede wszystkim wiele praktycz-
nych wskazówek niezbędnych dla osób 
zatrudnionych w warsztatach, aby prawi-
dłowo używały często stosunkowo pro-
stych przyrządów, pozwalających określić 
obszar usterek, lub elementów składowych 
systemów, na przykład czujników w ukła-
dzie automatycznej regulacji pracy silnika, 
takich jak czujniki obciążeń, temperatur, 
obrotów, obecności tlenu w spalinach – 
sonda lambda i innych.
Jakie były początki oferty dla szkolnic-
twa zawodowego?

Firma, która powstała w 1997 roku 
pod nazwą Centrum Szkolenia Motory-
zacji była pomyślana jako ogólnopolska 
placówka szkolenia kursowego pracow-
ników warsztatów samochodowych. Była 
to spółka handlowa joint venture z obcym 
kapitałem. Moim wspólnikiem na okres 
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trzech lat został pan Karol Rohowsky, Polak 
z pochodzenia, Ślązak, z którym poznali-
śmy się na targach branżowych. Prowadził 
działalność gospodarczą opartą na sprze-
daży narzędzi i akcesoriów dla warsztatów 
rzemieślniczych. 

Współpraca trwała, jak już wspomnia-
łem, tylko trzy lata, ponieważ mnie inte-
resowało szkolnictwo zawodowe i jego 
potrzeby, a nie handel wyposażeniem 
warsztatowym. W pewnym sensie przymu-
szony do wykupieniu udziałów pana Karola 
zostałem jedynym udziałowcem spółki. Po 
pewnym czasie ze względu na charakter 
oferty dla szkolnictwa zawodowego pod-
jąłem decyzję o zmianie nazwy firmy. 

W Krajowym Rejestrze Sądowym 
nazwę własną dawnej spółki zmieniłem na 
Mechatronika. Wyposażenie Dydaktyczne 
Sp. z o.o. i do 2008 roku, pozostawała jako 
spółka jednoosobowa.

W połowie 2008 roku jeden z uczest-
ników moich kursów – Pan Marek Kuklis – 
który rozwinął produkcję elektronicznych 
systemów gazowych, zaproponował udzie-
lenie pożyczki na rozwój firmy w zamian 
za część udziałów. Ta suma przydała się na 
pokrycie kosztów związanych z kupnem 
ziemi i rozpoczęcie budowy siedziby spółki. 
Powstał obiekt o powierzchni ponad 2000 
m2, w którym wydzielono część przezna-
czoną na produkcję, sale szkoleniowe 
i część biurową. Obiekt wznieśliśmy z wła-
snych środków w roku 2013.

Z ciekawszych doświadczeń zawodo-
wych to dostawa w ubiegłym roku środ-
ków dydaktycznych dla jednego z collegu 
z Indii. Odpowiedzieliśmy na wyzwanie 
związane ze szkoleniem i dostawą zesta-
wów panelowych i stanowisk demon-
stracyjnych dla placówki, która została 
zaproszona do realizacji kształcenia zawo-
dowego według wzorców europejskich 
przez znaną indyjską firmę motoryzacyjną. 
Inaczej mówiąc, Tata Motors kupiła w Euro-
pie kilka licencji samochodowych i zgło-
siła zapotrzebowanie na szkolenie mecha-
ników i doradców serwisowych. Okazało 
się, że właściciel collegu po półtorarocz-
nym poszukiwaniu odpowiedniej oferty 

produkcyjnej wybrał 
naszą spółkę. Zdecydo-
wał się na to tylko dla-
tego, że jak zauważył, 
jesteśmy jedyną firmą 
która produkuje pomoce 
techno-dydaktyczne dla 
całego zakresu edukacji. 

Pod koniec 2016 
roku Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej zaakcepto-
wało program nauczania 
nowego zawodu: technik 
mechanizacji rolnictwa 

i agrotroniki. Mając kontakty z Uniwersy-
tetem Przyrodniczym, a w szczególności 
z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii, zasu-
gerowałem utworzenie studiów podyplo-
mowych Agrotronika dla nauczycieli szkół 
rolniczych. Ku mojemu zadowoleniu wła-
dze uczelni przystały na tę propozycję 
i kolejne grupy nauczycieli zawodu szkół 
rolniczych uzupełniają wiedzę z zakresu 
agromechatroniki maszyn rolniczych.
Ile osób zatrudnia spółka Mechatronika?

Firma zatrudnia nieco ponad czterdzie-
ści osób, z czego jedna trzecia to inżynie-
rowie. Wśród kadry przeciętnie mamy kilku 
konstruktorów, nawet do sześciu, ale to się 
zmienia…lektorów szkoleń, oraz pracowni-
ków montażu i uruchomień.

W spółce jest aktualnie czterech udzia-
łowców, dwóch to pracownicy, ja założy-
ciel spółki, mam czterdzieści procent, a Pan 
Marek Kuklis udział większościowy.
Co obecnie firma oferuje?

Aktualnie oferujemy środki dydak-
tyczne dla trzech sektorowych specjalno-
ści zawodowych, mianowicie dla sektora 
motoryzacyjnego, sektora lotniczego i sek-
tora rolniczego.

Niektóre specjalności zawodowe 
w tych sektorach gospodarki stały się 
w znacznym zakresie edukacji zawodami 
pokrewnymi. Spowodowała to właśnie 
mechatronika. Dlatego współczesny Tech-
nik Pojazdów Samochodowych, Technik 
Mechanik Lotniczy, czy Technik Mecha-
nizacji Rolnictwa i Agrotroniki, musi mieć 
ugruntowany zakres wiedzy dotyczący 
sensoryki /techniki czujnikowej/, aktoryki 
/techniki mechanizmów wykonawczych/, 
oraz informatyki /sieci przesyłu danych/, 
bowiem te komponenty tworzą współ-
czesne systemy i w motoryzacji i w tech-
nice lotniczej i współczesnej mechanizacji 
rolnictwa. 

Opracowaliśmy i wykonaliśmy w ostat-
nich miesiącach stanowiska dydaktyczne 
dla Centrum Szkolenia Logistyki SZ RP 
w Grudziądzu, Centrum Szkolenia Poli-
cji w Legionowie, oraz we współpracy 
z poznańskim oddziałem koncernu John 
Deere, dedykowane zestawy panelowe 

sensoryki, stosowanej w ciągnikach 
i maszynach rolniczych tej firmy.

Wyposażyliśmy również ośrodek szko-
lenia Zgromadzenia Salezjańskiego im. Św. 
Jana Bosko we Lwowie.

Oferujemy szkolenia kursowe dla 
nauczycieli zawodu w zakresie użycia zło-
żonych środków dydaktycznych w pro-
cesie kształcenia zawodowego we wła-
snych, bogato wyposażonych pracowniach 
zawodowych. 

Od ponad 10 lat, dzięki wsparciu Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich, pod-
czas Poznań Motor Show, organizujemy 
finał konkursu ogólnopolskiego z wie-
dzy i umiejętności mechatroników pojaz-
dowych, w którym uczestniczy około 500 
uczniów z całej Polski. 

Jest to doroczne spotkanie nauczycieli 
i uczniów ramach przedsięwzięcia pod 
nazwą „Wzorcowa Szkoła”, gdzie prezento-
wane są najnowsze środki dydaktyczne dla 
szkolnictwa zawodowego wspomnianych 
wyżej specjalności. 

Bywały lata, że liczba uczniów i nauczy-
cieli, biorących udział w finale konkursu 
i odwiedzjących targi, jako zorganizowane 
wycieczki szkolne przekraczała 3000 osób.

Dla potrzeb szkolnictwa branży 
motoryzacyjnej przygotowujemy ofertę 
dotyczącą pojazdów hybrydowych 
i elektrycznych.

I tu pozwolę sobie wtrącić krótką 
dygresję: samochody z silnikiem spali-
nowym składają się z ponad dwudziestu 
tysięcy części, natomiast typowe auto elek-
tryczne ma tylko… około osiem tysięcy 
części. Będzie łatwiej, dopiero jak znikną 
pojazdy spalinowe. 

W ostatnim dziesięcioleciu, produkty 
firmy Mechatronika Wyposażenie Dydak-
tyczne sp. z o.o. uzyskały kilka złotych 
medali MTP, zostały wymienione przez Kra-
jowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawo-
dowej i Ustawicznej Ministerstwa Edukacji 
Zawodowej jako rekomendowane wyposa-
żenie dla zawodu Technik Pojazdów Samo-
chodowych na lata 2014 – 20202, a sama 
firma 

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Medal 
Nowoczesności”, nadane w III edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu i Programu Doradz-
twa Konsumenckiego dla Firm „Laur 
Eksperta”.

W roku 2019 w trakcie szeregu wizyt 
i spotkań, podjęto decyzję o poszerzeniu 
współpracy z dwoma światowymi lide-
rami w produkcji wyposażenia dydaktycz-
nego, niemiecką firmą Lucas Nulle oraz 
firmą włoską Elettronica Venetta, podej-
mując wspólne projekty produkcyjne, 
oraz uzupełniając swoją ofertę o produkty 
partnerów. 
Gratuluję!
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Temat konferencji „August Cieszkow-
ski. Filozof – Polityk – Prekursor edu-
kacji rolniczej”, jaka miała miejsce pod 
koniec listopada w kierowanym przez 
pana muzeum w Dobrzycy wpisuje się 
w atmosferę świętowanego w naszym 
kraju jubileuszu 100-lecia niepodległo-
ści. Proszę powiedzieć co w tym kontek-
ście oznacza „mieć historię”?

 Historia jako element samoświado-
mości społecznej, jest niezwykle ważna, 
zarówno w komunikacji jak i w odniesie-
niu do kreowania rozwoju. Poznając doko-
nania wybitnych postaci, wpisujemy do 
spektrum skojarzeń jakimi się posługu-
jemy, te wartości, działania, poglądy, które 
w dzisiejszej ocenie historii Polski nieza-
przeczalnie wpływały na rozwój świado-
mości, kultury, gospodarki czy samoor-
ganizacji ówczesnych grup społecznych. 
Znając poglądy i działania Augusta Ciesz-
kowskiego w zakresie np. organizacji 
ochronek dla ubogich dzieci, w dysku-
sjach nad dzisiejszymi problemami wspar-
cia rozwoju dzieci i młodzieży z utrudnio-
nym dostępem do nauki – bez rozwijania 
poglądów tego filozofa możemy suge-
rować mechanizmy opieki „jakie wdrażał 
August Cieszkowski”.

Rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę wywołała zwiększone zain-
teresowanie, jakimi drogami społeczeń-
stwo polskie dążyło do stanu, w którym po 
odzyskaniu niepodległości potrafiło stwo-
rzyć własne struktury funkcjonowania pań-
stwa. Przewija się wiele nazwisk polityków 
i przedsiębiorców, którzy włożyli wielką 
pracę dla tworzenia nowej Polski, ale dzia-
łali również w społeczeństwie. Również 
były osoby, które może nie tak spektaku-
larnie, ale utrzymywały świadomość pol-
skości w społeczeństwie. W różnych zabo-
rach działo się to z różnym nasileniem 
i różnymi metodami, niemniej takie osoby 
jak August Cieszkowski, Maksymilian Jac-
kowski, bł. Edmund Bojanowski, jak i wielu 
innych, wymagają aby szerzej upowszech-
nić ich myśl społeczną i praktyczne działa-
nia na rzecz lokalnego patriotyzmu.
Podczas konferencji mogliśmy wysłu-
chać wielu atrakcyjnych prelekcji. Która 
z nich była pana zdaniem najbardziej 
reprezentatywna?

Założeniem konferencji było ukaza-
nie, w miarę syntetycznie różnorodno-
ści w działaniach tego filozofa, a zarazem 

działacza społecznego. Trudno się spierać, 
która z jego aktywności stanowiła bardziej 
wartościowy element wpływający na rolę 
jaką odegrał w naszej historii. Czy nale-
żałoby eksponować, że jego myśl filozo-
ficzna stanowiąc niejako podstawy mark-
sizmu, wpływała też znacząco na twórczość 
pisarską Zygmunta Krasińskiego i Cypriana 
Kamila Norwida. Cieszkowski aktywnie 
działał na rzecz powołania Uniwersytetu 
w Poznaniu, przez wiele lat był prezesem 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Był posłem do parlamentu w Berli-
nie, a w 1850 roku proponowano mu tekę 
ministra finansów w rządzie pruskim, któ-
rej nie przyjął. Cieszkowski, jako ziemia-
nin, interesował się wiedzą rolniczą, łącząc 
swoje naukowe zainteresowania w 1870 
założył Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabiko-
wie. Należy przyjąć, że te różnorodne zain-
teresowania A. Cieszkowskiego tworzyły 
wspólną wartość, z której wynikały działa-
nia praktyczne.

Natomiast w dzisiejszej edukacji 
o historii tej wybitnej postaci mówi się bar-
dzo mało. Bardzo cenne były prezentacje 
na konferencji, w jaki sposób dziś pamięta 
się o Auguście Cieszkowskim w Wierzenicy – 
dawnej siedzibie rodowej filozofa. Państwo 
Ewa i Włodzimierz Buczyńscy przedstawili 
cały szereg działań upamiętniających tę 
niezwykłą, a dziś mało znaną postać. Jak 
zorganizowano w 2014 r. obchody 200-
lecia urodzin tego wybitnego filozofa. Jak 
wydano różne publikacje oraz druki ulotne 
przypominające jego dokonania i niezwy-
kle bogaty życiorys. 
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem 
towarzyszącym konferencji był akt 
przekazania książek Bibliotece Pałaco-
wej przez pana Stanisława Ledóchow-
skiego. Jak może Pan to podsumować? 

Hrabia August Cieszkowski był zami-
łowanym kolekcjonerem, zgromadził 
ogromny księgozbiór składający się 
z wielu tysięcy woluminów obejmujący 
m.in. prace z filozofii, matematyki, ekono-
mii rolnictwa i techniki, nauk społecznych 
i przyrodniczych. W czasie II wojny świa-
towej część księgozbioru jak i zbiorów 
sztuki została zniszczona, a część uległa 
rozproszeniu.

W czasie konferencji w naszym 
Muzeum dokonaliśmy otwarcia Biblioteki 
Naukowej im. Tadeusza Mikołajewskiego, 
który przed kilku laty był darczyńcą kilku 

tysięcy publikacji stanowiących podstawę 
biblioteki muzealnej. W tym dniu dokona-
liśmy też aktu przekazania do biblioteki ok 
3 tys. woluminów przez pana Stanisława 
Ledóchowskiego Ten znany w środowi-
sku kultury poeta, krytyk sztuki, ale też 
kolekcjoner przekazał wybrane tematycz-
nie pozycje z zakresu historii ziemiaństwa, 
dworów i ogrodów oraz wydawnictwa 
pamiętnikarskie. Stanowią one niezwykle 
cenny usystematyzowany zbiór wzboga-
cając muzealną bibliotekę w wiele dzieł 
niedostępnych na rynku antykwarycznym. 
Można uznać zasób biblioteki naszego 
Muzeum, jako jeden z bardziej wartościo-
wych dla badań nad historią ziemiaństwa 
w Polsce. Jest on dostępny dla osób prowa-
dzących działalność naukową w tym obsza-
rze historii.
August Cieszkowski jest postacią zasłu-
żoną dla regionu, aktywnie działał na 
rzecz utworzenia uniwersytetu, wie-
lokrotnie był prezesem Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jako orga-
nizator konferencji życzyłby Pan sobie, 
żeby zapamiętać Cieszkowskiego jako...?

…jako postać znaną i zasłużoną 
dla regionu i kraju, cenioną w kręgach 
naukowców i badaczy, ważną dla rozwoju 
światowej filozofii, ugruntowaną w spo-
łeczeństwie, jako niezwykłą osobowość…
orędownika społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu… niestety wiedza ta nie jest 
powszechna.…”

Chciałbym wspomnieć tu słowa 
Andrzeja Dudy Prezydenta RP, który pod 
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, 
w 100. rocznicę Powstania powiedział: 

„Należy pamiętać, że wybuch Powstania 
w Wielkopolsce to nie był tylko zryw emo-
cjonalny, tu społeczeństwo było przygoto-
wane do tego Powstania”. I dlatego muszą 
być konferencje i publikacje przypomina-
jące te niezwykłe osobowości, które wpły-
wały na rozwój polskiej społeczności. 

 fot. Michał Senger, ze zbiorów 
Muzeum Narodowego Rolnictwa  
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie; Joanna Pankowiak

August Cieszkowski  
postać nieznana?

Z dyrektorem Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Wiesławem Kaczmarkiem 
rozmawia Merkuriusz
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36minut to pierwsza w Polsce sieć 
kameralnych klubów fitness opartych 
o trening siłowo-wytrzymałościowy 
marki Milon. Proszę przybliżyć tę markę.

Milon jest nowoczesną marką sprzętu 
fitness, który pozwala zwiększyć poziom 
aktywności fizycznej i cechuje się przede 
wszystkim tym, że ma rekomendacje 
rehabilitacyjne. Trening ten ma zastoso-
wanie zarówno u osób powracających do 
aktywności po kontuzjach czy dłuższych 
przerwach treningowych, ale także u osób 
chcących utrzymywać swój poziom aktyw-
ności fizycznej na odpowiednim poziomie. 

Skąd pomysł na upowszechnienie 
takiej formy ćwiczeń?

Wynika on z fizjologii wysiłku fizycz-
nego. Nasz trening jest stricte siłowo-

-wytrzymałościowy co oznacza, że pobu-
dzamy główne partie mięśniowe, ale także 
zmuszamy organizm do wysiłku tlenowego, 
przez co możemy rozwijać kondycję. Pier-
wszym widocznym efektem u naszych klu-
bowiczów jest właśnie wzrost wytrzymało-
ści, następuje poprawa kondycji fizycznej, 
a długofalowo liczyć możemy także na roz-
wój masy i siły mięśniowej.

Dlaczego 36minut? 
Nazwa wynika z długości czasu trwania 

jednorazowego treningu. 
Czy nazwa przyciągnąć ma zapraco-

wane osoby z deficytem wolnego czasu 
czy raczej podkreśla czas niezbędny, 
aby nastąpiło spalanie tkanki tłuszczo-
wej podczas treningu?

Poniekąd ma zachęcić osoby zapraco-
wane do podjęcia aktywności fizycznej, bo 
tak krótki czas przekonuje nas, że trening 
może być elementem dnia, niezabierają-
cym nam całego popołudnia. Jeśli nato-
miast chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej 

– kwestia ta poruszana jest w kontekście 

ilości potrzebnego czasu i pada wtedy czę-
sto liczba 40 minut. Staram się podkreślać, 
że to nie do końca tak działa. Nasz orga-
nizm do wysiłku fizycznego wykorzystuje 
zarówno mechanizm tlenowy, jak i beztle-
nowy. U podstaw tego projektu znajdują 
się badania, podczas których obserwo-
wano ile czasu przeciętna osoba spędza 
na zwykłej siłowni. Najczęściej – nawet 
jeśli ktoś przebywał tam 1,5 godziny – czas 
samych ćwiczeń nie przekraczał około 45 
minut. Reszta to były pogawędki, ustalanie 
nowych ćwiczeń, nowych obciążeń. U nas 
w klubie w stu procentach jesteśmy sku-
pieni na treningu. Plan zajęć jest narzucony 
odgórnie; wiemy co mamy robić, przecho-
dzimy z maszyny na maszynę w ściśle 
wyznaczonych miejscach i czasie, nie mar-
nujemy go. 

Dlaczego trening nazywany jest tre-
ningiem obwodowym?

Z uwagi na to, że przechodzimy 
od stacji do stacji i wykonujemy pełen 
obwód wykorzystując wszystkie istotne 
partie mięśniowe w ciągu jednej sesji 
treningowej. 

Jakie są efekty?
Uważam, że sami jesteśmy odpowie-

dzialni za nasze efekty. My dajemy dosko-
nałe narzędzie do utrzymania i poprawy 
aktywności fizycznej. Z uwagi na to, że na 
jednym treningu jesteśmy w stanie ćwi-
czyć wszystkie ważne partie mięśniowe 
naszego ciała, przy odrobinie dyscypliny 
i regularności efekt może być bardzo 
zadowalający. 

Czy treningi w Państwa klubach 
odbywają się pod okiem specjalisty?

Oczywiście. Naszą kadrę stanowią 
wykwalifikowani fizjoterapeuci, wspie-
rani przez dietetyka. Ja natomiast jestem 
z zawodu lekarzem, ale tutaj pełnię raczej 

rolę nadzoru merytorycznego. Dbam o to, 
czy osoby przychodzące z różnymi dolegli-
wościami są w stanie podjąć tego typu tre-
ning i na ile możemy je zachęcić do inten-
syfikacji wysiłku fizycznego i staram się, 
aby nigdy nie przekraczał bezpiecznych 
ram. 

Czy trening ten można nazwać tre-
ningiem holistycznym?

Zdecydowanie tak. 
Jak wyglądają pierwsze zajęcia?
Na pierwsze zajęcia umawiamy się 

z klientem na konkretną godzinę, aby tre-
ner mógł tej osobie poświęcić określoną 
ilość czasu. Nasz trening rozpoczynamy od 
wywiadu zdrowotnego, podczas którego 
jasno określamy cele, jakie chcielibyśmy 
osiągnąć, a następnie wykluczamy wszel-
kie przeciwwskazania zdrowotne. Prawdę 
mówiąc, nie zdarzyła mi się osoba, której 
musielibyśmy odmówić ćwiczeń. Dzięki 
temu, że możemy je odpowiednio dostoso-
wać, jesteśmy w stanie zaproponować tre-
ning prawie każdemu. Po wywiadzie prze-
chodzimy na salę ćwiczeń, gdzie znajduje 
się urządzenie skanujące nasze ciało pod 

Atrakcyjnie 
i bezpiecznie

z Kornelem Pieczyńskim  
z klubu 36minut rozmawia  
Mariola Zdancewicz
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kątem długości kończyn. Maszyny auto-
matycznie dostosowują się do naszego 
wzrostu, co oczywiście później kontro-
luje fizjoterapeuta. Przechodzimy wresz-
cie do ustawienia samych maszyn – są one 
w pełni spersonalizowane, ustalamy obcią-
żenie, z jakim będziemy pracować. Dzięki 
temu, że sprzęty mają silniki elektryczne, 
a nie fizyczne obciążniki, jak w przypadku 
standardowych ciężarów na innych siłow-
niach, możemy sprawdzić maksymalne 
możliwości każdego klubowicza. Ozna-
cza to, że na początku robimy pomiar siły 
maksymalnej i na tej podstawie dostoso-
wujemy obciążenie, z jakim będziemy pra-
cować w najbliższym czasie. A potem już 
rozpoczynamy trening. Staramy się, aby 
z pierwszego spotkania osoba wychodziła 
z poczuciem, że trening jest stosunkowo 
lekki, łatwy i przede wszystkim bezpieczny. 
Dzięki temu, że określimy pewien zakres 
ruchów, trening właśnie taki będzie. 

Jeśli chodzi o pierwsze wrażenie – 
czy uważa Pan, że trening powinien być 
taki, który osoba odczuje czy z którym 
się oswoi?

Są różne koncepcje. Jestem przeko-
nany, że osoba, która rozpoczyna trening 
powinna rozpoczynać go bardzo łagodnie. 
Dajmy sobie trochę czasu, aby nasz orga-
nizm zaadaptował się do wysiłku fizycz-
nego. Staram się zawsze zaczynać powoli, 
a następnie – jeżeli widzę, że klubowicz jest 
zainteresowany, zaangażowany i chodzi 
regularnie – pozwalam sobie na większy 
stopień trudności, ale wszystko wymaga 
czasu.

Na rynku pojawia się wiele nowinek 
związanych z odchudzaniem, których 
skutki bywają różne. Czy trening w klu-
bie 36minut jest w pełni bezpieczny 
i zdrowy? 

Zdecydowanie tak. Bezpieczeństwo 
i zdrowie to nasze priorytety. Realizujemy 
je poprzez wykwalifikowaną kadrę, której 
nie stanowią „weekendowi, certyfikowani 
trenerzy”, tylko wykształceni fizjoterapeuci. 
Zaletą treningu jest ustawianie maksymal-
nych zakresów ruchów maszyn – dzięki 
temu trening jest bezpieczny dla naszych 
stawów. 

Mówi Pan, że trening jest bezpieczny 
i zdrowy. A co z efektem jojo?

Odchudzanie to stosunkowo łatwy 
proces. Polega na stosowaniu pewnej 
restrykcji kalorycznej oraz wprowadze-
niu aktywności fizycznej. My dajemy 
doskonałe narzędzie, aby utrzymać bez-
pieczną i efektywną aktywność fizyczną, 
a dzięki temu, że nasze szeregi zasila die-
tetyczka dbamy również o klientów z nie-
prawidłową masą ciała. Natomiast odno-
śnie efektu jojo, powtarzam klientom, że 
aktywność fizyczna jest przygodą, która 
powinna nam towarzyszyć przez całe życie. 

Nie możemy wypracować sobie wymarzo-
nej sylwetki, a następnie wrócić do sta-
rych nawyków żywieniowych i zaniechać 
aktywności fizyznej – wówczas prędzej czy 
później utracimy wcześniej wypracowane 
efekty. Nie mam na myśli katorżniczych 
treningów i wymyślnych diet prowadzo-
nych przez wiele lat, a zmianę świadomo-
ści i wprowadzenie przyzwyczajeń, które 
wpłyną zarówno na nasz wygląd i samo-
poczucie, a co najważniejsze – na nasze 
zdrowie. 

Kto przede wszystkim jest Państwa 
klientem? 

Wbrew powszechnej opinii nie są to 
wcale seniorzy. Średnia wieku klubowi-
czów to 43 lata. Najmłodszy ma 15 lat, ćwi-
czy jeszcze pod okiem rodziców i oczywi-
ście naszych fizjoterapeutów, a najstarsza 
osoba ma 94 lata. Dzięki indywidualnemu 
podejściu wiek nie stanowi żadnej bariery. 

Czy można zatem określić do kogo 
dokładnie skierowane są te ćwiczenia 
czy – tak jak Pan powiedział – jest to 
tak duży rozstrzał wiekowy, że można 
powiedzieć, że dla wszystkich? 

Aktywność fizyczna jest dla każdego. 
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty 
naszego treningu doskonale wpisujemy 
się w to zdanie. Często powołuję się na 
stanowisko Światowej Organizacji Zdro-
wia [ WHO], która 
wyznacza określone 
normy aktywności 
fizycznej, a wszyst-
kim tym, którzy tych 
norm nie mogą speł-
nić ze względów 
zdrowotnych zaleca 
stosowanie maksy-
malnej, indywidu-
alnej dawki aktyw-
ności. W ten właśnie 
sposób współpracu-
jemy z naszymi Klu-
bowiczami – ustala-
jąc każdemu z nich 
indywidualny pro-
gram ćwiczeń, per-
sonalizujemy obciążenia oraz dostosowu-
jemy do możliwości i potrzeb. Dzięki temu 
możemy zaprosić osoby praktycznie w każ-
dym wieku, od 16 roku życia wzwyż.

Czy istnieją jakieś ograniczenia? 
Jedynie nieliczne zdrowotne. Jest kilka 

niuansów zdrowotnych, które staramy się 
wychwycić w naszym wywiadzie, aczkol-
wiek ja do tej pory nie spotkałem osoby, 
której musiałbym podziękować. 

Wspomniał Pan, że trening powinien 
być wsparty dietą. Restrykcyjną?

Wszystko zależy od postawionego 
przez Klubowicza celu. Nie każdy klient 
chce zredukować masę ciała.Choć i w tym 
przypadku dieta nie powinna być do 

końca restrykcyjna. Jestem zwolennikiem 
tego, aby nie układać sobie diet, które 
będą nam utrudniały codzienne funkcjo-
nowanie. W przypadku redukcji masy ciała 
ważny jest deficyt kaloryczny, czyli dostar-
czenie naszemu organizmowi mniejszej 
ilości kilokalorii, niż ta, której potrzebu-
jemy. Zachęcam swoich Klubowiczów, aby 
choć raz w tygodniu spróbowali policzyć 
ilość spożywanych przez siebie kilokalorii, 
aby uświadomić sobie ile zbędnych kilo-
kalorii przyjmują. Liczenie „na oko” jest 
niestety złudne. Nie jestem zwolennikiem 
wymyślnych diet, ale właśnie prostego 
ograniczenia ilości spożywanych kilokalorii, 
a dietetyk ma służyć temu, aby restrykcja 
kaloryczna była bezpieczna, a nasze posiłki 
nadal różnorodne i dostarczające wszyst-
kich niezbędnych elementów. 

Wspomniał Pan, że nie są to ćwicze-
nia tylko dla seniorów. Słyszałam kie-
dyś w radiu reklamę Państwa działań. 
Zdumiało mnie to, że w reklamie cały 
czas przewijało się takie ostrzeżenie, że 
jest trudno, że dla seniorów fajne, ale 
ciężko...?

Prawdę mówiąc jestem skonsterno-
wany tym, co słyszę i jestem przekonany, 
że osoba, która nas odwiedziła nigdy nie 
powtórzy tych słów. Nasz trening jest 
przede wszystkim łatwy i to co powiedzia-

łem wcześniej – bezpieczny i efektywny. 
Prostota obsługi naszych maszyn pozwala 
na zaproszenie osoby w każdym wieku i na 
każdym stopniu zaawansowania aktyw-
ności fizycznej. Seniorzy natomiast mogą 
liczyć na fachową opiekę i poradę. 

Klubów w mieście jest dużo. Proszę 
powiedzieć gdzie – oprócz ul. Góreckiej 

– można Państwa znaleźć? 
Naszym flagowym, pokazowym klu-

bem, który bardzo dobrze prosperuje 
jest klub na Polance, ponadto znaleźć nas 
można na Podolanach, Fabianowie, Jeży-
cach oraz w świeżo otwartym klubie na 
Winogradach. 

36minut
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W tym roku świętujecie Państwo 90. 
rocznicę powstania. Prekursor Instytutu 

– Lniarska Centralna Stacja Doświad-
czalna – została utworzona w Wilnie 
i była instytucją nowatorską. Proszę 
opowiedzieć o początkach... 

Stacja została powołana przez Towarzy-
stwo Lniarskie 15 marca 1930 roku w Wilnie. 
Założycielem i pierwszym dyrektorem był 
prof. Janusz Jagmin, wybitny specjalista 
z zakresu roślin łykowych, który dokładał 
wszelkich starań, żeby stacja się rozwijała 
i działała na rzecz sektora lniarskiego. Mie-
ściła się ona w Berezweczu. Od początku 
dysponowała polem doświadczalnym, 
na którym prowadzono prace związane 
z uprawą i przerobem roślin włóknistych. 

W tamtym czasie wyhodowano siedem 
nowych odmian lnu, były to niewątpliwie 
nowatorskie osiągnięcia. Niestety II wojna 
światowa przerwała działalność stacji. Po 
jej zakończeniu Wilno znalazło się poza 
granicami Polski. Wówczas prof. Jagmin 
wraz z grupą specjalistów zebrał doku-
mentację oraz wyniki badań i wywiózł je 
do kraju. W roku 1945 w Poznaniu powo-
łano Lniarsko-Konopną Centralną Sta-
cję Doświadczalną. Prowadzono badania 
w kierunku możliwości przerobu włókna 
na tekstylia dobrej jakości. Były to absolut-
nie pionierskie prace badawcze! 

Wyrobów lnianych i konopnych nie 
znajdziemy już dziś w tanich sklepach. 
Stały się one materiałem ekskluzyw-
nym, skierowanym do świadomego kon-
sumenta. Z jednej strony ma on świado-
mość, że duże pieniądze wydane na odzież 
zapewnią mu najlepszy możliwy komfort 
użytkowy. Z drugiej – cieszy go fakt, że 
taki zakup nie powoduje negatywnego 

obciążenia dla środowiska. Atutem tych 
wyrobów jest ich korzystny wpływ na 
zdrowie skóry człowieka. To bardzo cie-
kawa kwestia, którą udowadniliśmy u nas, 
w Instytucie. 
To ciekawe, proszę o coś więcej na ten 
temat.

Zarówno włókno konopne, jak i lniane 
oprócz podstawowych składników, takich 
jak: celuloza, ligniny, pektyny, hemicelu-
loza, tłuszcze, posiadają w swoim skła-
dzie chemicznym także kwasy fenolowe, 
które są znane jako naturalne antyoksy-
danty. Konsekwencją aktywności włókien 
jest fakt, iż odzież z lnu i konopi chroni 
nas przed promieniowaniem ultrafioleto-
wym. Aktywność antyoksydacyjna odzieży 
oznacza określoną zdolność do neutralizo-
wania wolnych rodników znajdujących się 
w sąsiedztwie skóry i tym samym ochronę 
przed ich niekorzystnym wpływem. 

Teraz pracujemy nad funkcjonalną 
odzieżą konopną, mamy już nawet 
kolekcję!

Konopie są obecnie w centrum zain-
teresowania naukowców, przetwórców 
i rolników, ponieważ mogą być wyko-
rzystywane do różnych celów – mówimy 
wyłącznie o konopiach włóknistych, prze-
mysłowych, które nie mają nic wspólnego 
z marihuaną. Instytut jest właścicielem 
kilku odmian konopi. Najbardziej znana 
to odmiana „Białobrzeskie” – dorasta do 
trzech metrów wysokości, a każda część 
rośliny może być przeznaczona do innych 
celów. Wiechy konopne stały się ostatnio 
bardzo pożądanym surowcem. Ekstrahuje 
się z nich substancje aktywne CBD z grupy 
kannabinoidów, które mogą być wyko-
rzystywane z powodzeniem do produkcji 
kosmetyków, leków i suplementów diety 
ze względu ma ich prozdrowotne właści-
wości, w tym działanie przeciwbólowe, 
wyciszające. Ten biznes rozwija się coraz 
bardziej na całym świecie.
Naturalne włókna to materiał o wielkim 
potencjale, wykorzystywane są w prze-
myśle samochodowym, a nawet przy 
budowie samolotów... 

Wiele lat temu Instytut brał udział 
w międzynarodowym projekcie, podczas 
którego pracowaliśmy nad kompozytami 
przeznaczonymi do wytwarzania ele-
mentów wnętrza samolotu Airbus. Dużo 
materiałów wzmacnianych włóknami 
naturalnymi używanych jest w przemyśle 
samochodowym i w różnych innych gałę-
ziach przemysłu. Masa samochodu zbu-
dowanego w całości z materiałów kom-
pozytowych wzmacnianych włóknami 

naturalnymi byłaby o jedną trzecią mniej-
sza niż w przypadku konwencjonalnej kon-
strukcji, przez co zmalałoby zużycie paliwa 
lub energii elektrycznej. Powstały już pro-
totypy w pełni ekologicznych pojazdów 
elektrycznych, do budowy których wyko-
rzystano kompozyty wzmocnione włók-
nami konopnymi. 

Materiały te stosuje się również do 
wykonywania obudowy, elementów kon-
strukcyjnych, sprzętu sportowego, two-
rzenia architektury przestrzennej, a także 
w meblarstwie i do produkcji wszelkiego 
rodzaju pojemników. Dzięki swej zdol-
ności do tłumienia drgań materiały te 
z powodzeniem mogą być wykorzysty-
wane do wytwarzania rakiet tenisowych 
czy w produkcji rowerów. Udowodniono 
ich korzystny wpływ na ograniczenie 
ryzyka wystąpienia dolegliwości związa-
nych z odbieraniem drgań o dużej inten-
sywności. Mówimy tu chociażby o przy-
padku zwanym łokciem tenisisty.

Szybko rozwija się także sektor budow-
nictwa ekologicznego. Powstają, również 
w Polsce, całe „osiedla konopne”, gdzie 
wapno zmieszane w odpowiednich pro-
porcjach z paździerzami konopnymi jest 
stosowane do budowy ścian. To świetnie 
zdaje egzamin. Budynek zapewnia miesz-
kańcom odpowiedni mikroklimat i nawilże-
nie powietrza, które dzięki takiemu budul-
cowi nigdy nie będzie suche. Przy tym 
ściany okazują się na tyle wodoodporne 
i zabezpieczone, że nie poddają się proce-
som destrukcyjnym pod wpływem deszczu. 
Ze względu na technologię przyjazną śro-
dowisku kierunek budownictwa z wykorzy-
staniem paździerzy konopnych prężnie się 
rozwija…
Nic, tylko robić biznes. To okazja dla 
kraju, żeby się wzbogacić. Ale świado-
mość społeczna tych wszystkich osią-
gnięć nie jest wysoka...

Prowadzimy akcję informacyjną. 
Współpracujemy z ośrodkami doradz-
twa rolniczego. Pozycja lnu jest obecnie 
stabilna, ale nie ma wokół niego takiego 
szumu, jak w przypadku konopi, które 
naprawdę są na topie. Areał ich upraw 
w Polsce w dwóch ostatnich latach 
podwoił się. Ten trend jest bardzo znaczący. 
Kto jest odbiorcą?

Powstał u nas specjalny Program 
Konopny, którego celem jest rozwój upraw 
konopi w Polsce z nasion, które skupujemy 
od rolników. Kontrolujemy uprawy, współ-
pracujemy z plantatorami, pomagamy, 
doradzamy. Skupujemy zgodnie z umową 
kontraktacyjną nasiona o wymaganej 

Jedyni w Europie…
Z panią prof. Małgorzatą Zimniewską, dyrektor Instytutu Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich, rozmawia Mariola Zdancewicz. 

30



jakości, które są przedmiotem umów ze 
Stanami Zjednoczonymi, dokąd są eks-
portowane. Jest to ciężka, ale opłacalna 
praca i naprawdę dobry biznes dla rolni-
ków, Instytutu oraz dla Polski.
Wróćmy na chwilę do historii... Instytut 
skończy w kwietniu 90 lat. Jakie wyda-
rzenia z jubileuszem w tle zaplanowano?

Na razie zaplanowaliśmy centralne 
uroczystości w Instytucie. Organizujemy 
oficjalne obchody 23 kwietnia. Mamy 
nadzieję, że z udziałem przedstawicieli 
Ministerstw Rolnictwa oraz Nauki, władz 
miasta, regionu, zaprzyjaźnionych ośrod-
ków naukowych, doradztwa i przemysłu. 
Dzień wcześniej odbędzie się konferen-
cja młodych naukowców, której celem jest 
pokazanie, że młodzież też jest zaintere-
sowana tą dziedziną. Mamy więc w pla-
nie dwudniowe obchody, które zakończą 
się uroczystą galą jubileuszową. Jesteśmy 
w trakcie przygotowań.
W grudniu doceniona została Państwa 
praca w ramach Programu Konopnego 

– Instytut otrzymał nagrodę Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia 
w zakresie wdrażania postępu w rolnic-
twie, rozwoju wsi i rynkach rolnych. To 
ważne wyróżnienie...

Tak, jesteśmy zaszczyceni, że Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi docenił naszą 
pracę, to ważna nobilitacja dla zespołu 
realizującego Program Konopny oraz 
motywacja do dalszej pracy. Nagrodę 
przyznano za rozwinięcie na dużą skalę 
Programu Konopnego, którego celem 
jest komercjalizacja rezultatów prac Insty-
tutu oraz wpływ na rozwój sektora konop-
nego pod względem agrotechnicznym, 
logistycznym i biznesowym. Nasz autor-
ski program obejmuje szerzenie wiedzy 
wśród rolników i podnoszenie ich kwa-
lifikacji poprzez prowadzenie szkoleń. 
A także stworzenie systemu zachęcają-
cego do upraw polskich odmian konopi, 
do kontraktacji, skupu nasion, ich suszenia, 
oczyszczania, oceny jakości oraz przygoto-
wania do wysyłki na eksport. 
W październiku ubiegłego roku w Insty-
tucie odbyła się konferencja ph. „Kono-
pie i len w polskiej biogospodarce”. 
O czym mówiono?

Mówiono o innowacyjnych rozwiąza-
niach w zakresie uprawy i przetwórstwa 
oraz o nowych kierunkach wykorzysta-
nia roślin włóknistych, jak len i konopie, 
do wytwarzania produktów jednorazo-
wego użytku oraz opakowań. Ze względu 
na to, że świat boryka się z problemem 
globalnego ocieplenia, istnieje koniecz-
ność ograniczenia działań szkodliwych 
dla środowiska i wyeliminowania pro-
duktów, które są nierecyklingowalne oraz 
niebiodegradowalne. 

W zasadzie pewne wyroby synte-
tyczne poddaje się recyklingowi, np. z pla-
stikowych butelek na wodę wytwarza się 

poliestrowe materiały włókiennicze. Nie-
mniej jednak poliester można recyklin-
gować sześć razy, po tym pozostaje już 
niedegradowalnym odpadem. Czas jego 
rozkładu w środowisku wodnym to około 
czterystu pięćdziesięciu lat. Natomiast 
włókno naturalne celulozowe rozkłada się 
od dwóch do pięciu miesięcy. Różnica jest 
ogromna.
Czy uprawa konopi w Polsce to już biz-
nes? 

Zdecydowanie tak! Świadczy o tym 
przede wszystkim wielkie zaintereso-
wanie światowych rynków, co skutkuje 
podejmowaniem konkretnych działań 
przez rolników, przedsiębiorców i firmy 
handlowe. To zapotrzebowanie decyduje 
o rozwoju biznesu konopnego. W Polsce 
jest to bardzo widoczne. Chęć przystąpie-
nia różnych podmiotów do biznesu konop-
nego jest szeroko dyskutowana na pozio-
mie plantatorów, przetwórców małych 
i średnich przedsiębiorstw, jak również 
na szczeblu centralnym. Została powo-
łana specjalna Podkomisja Sejmowa do 
Spraw Biogospodarki i Innowacyjności 
w Rolnictwie. Na spotkaniu, które odbyło 
się 5 lutego, oprócz przedstawicieli Mini-
sterstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa, 
a także posłów, było dużo osób zaintereso-
wanych wykorzystaniem i uprawą konopi, 
reprezentantów małych i średnich przed-
siębiorstw chętnych do zaangażowania 
się w tę branżę w konkretnych kierunkach 

– w celu pozyskania CBD, w budownictwie 
czy przy produkcji opakowań. 

We wspomnianym lutowym spotka-
niu brali udział także przedstawiciele EIHA, 
czyli Europejskiego Stowarzyszenia Konopi 
Przemysłowych. Powiedzieli nam, że gdzie-
kolwiek się pojawią, wszyscy mówią, że 
zazdroszczą Polsce Instytutu Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich, ponieważ 
wiedzą, że posiadamy wysokie kompeten-
cje, holistyczną wiedzę i doświadczenie 
w zakresie upraw i przetwarzania konopi. 

Jesteśmy marką samą w sobie, rozpozna-
walną, cenioną i jedynym tego typu insty-
tutem w Europie. Nasze umowy ze Stanami 
Zjednoczonymi przyczyniły się również do 
rozpowszechnienia pozytywnych informa-
cji o Instytucie w zakresie jakości naszych 
nasion, zwłaszcza sztandarowych odmian 

– „Białobrzeskiej” i „Henola”– które są bardzo 
cenione w świecie. 
Wiele regionów naszego kraju jest bar-
dzo bogatych w zioła. Czy ten potencjał 
jest wykorzystywany? 

To, co jest, w pełni się wykorzystuje! 
W Polsce hoduje się obecnie około sie-
demdziesięciu gatunków ziół, dodatkowo 
komercyjnie wykorzystywanych jest około 
stu gatunków dziko rosnących. Ponadto 
istnieje realna szansa rozwoju dla pol-
skiego zielarstwa, chociażby poprzez pro-
gram, który prowadzi Ministerstwo Rol-
nictwa, dotyczący zagospodarowania 
terenów górskich właśnie poprzez uprawę 
ziół. Jeżeli zwiększymy ją w naszym kraju 
o około jedną trzecią, to rynek jest w stanie 
to zagospodarować. 

Jako Instytut jesteśmy właścicielami 
dwudziestu dwóch odmian ziół oznacza to, 
że są one u nas wyhodowane. Naprawdę 
mamy się czym w tym zakresie poszczycić*. 

Prowadzimy hodowlę twórczą i zacho-
wawczą. Pracujemy nad nowymi odmia-
nami ziół, ale również nad ich wykorzy-
staniem farmaceutycznym. Najbardziej 
znanym lekiem, opracowanym w Instytu-
cie Roślin i Przetworów Zielarskich, który 
teraz stanowi część obecnego Instytutu, 
jest sylimarol, czyli środek wspomaga-
jący leczenie wątroby. Często pojawiający 
się w reklamach syrop herbapect to także 
nasze dzieło. Z dużym powodzeniem pro-
wadzone są u nas prace nad farmakologicz-
nym wykorzystaniem ziół – określeniem 
substancji czynnych w nich występują-
cych oraz opracowywaniem receptur na 
konkretne leki i suplementy. 

Ciekawym produktem, w którym połą-
czone są właściwości włókien naturalnych 
i roślin zielarskich, jest odzież wspomaga-
jąca leczenie chorób skóry. Wykonuje się 
ją z materiału lnianego wzbogaconego 
o niewidoczne gołym okiem mikrokapsuły, 
wypełnione ekstraktami z ziół o właściwo-
ściach leczniczych. Naniesione są one na 
wewnętrzną stronę odzieży, a poprzez kon-
trolowane uwalnianie następuje ich ciągłe 
oddziaływanie na skórę. Badania potwier-
dziły, że dzięki temu jej kondycja bardzo się 
poprawia, zwiększa się nawilżenie, nastę-
puje zmniejszenie świądu i redukcja kolo-
nii patologicznych bakterii rezydujących na 
chorej skórze.

* Posiadamy dwie odmiany bazylii, czomber ogro-
dowy, dziurawiec, glistnik jaskółcze ziele, jeżówkę, dwie 
odmiany kminku, kozłek lekarski, lubczyk, majeranek, 
malwę, naparstnicę, ostropest, paprykę roczną, kilka 
odmian rumianku, tymianek...
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Historia Automobilklubu sięga prawie 
stu lat i jest dość burzliwa – jak wielu 
innym polskim instytucjom stanęły na 
drodze II wojna światowa i trudne lata 
50. Czy dla członków klubu przeszłość 
jest ważna?

Bardzo, pielęgnujemy przeszłość 
i pamięć o tych, którzy klub budowali. 
Powstał on 25 sierpnia 1923 roku. Założy-
cielem i pierwszym prezesem był generał 
Kazimierz Raszewski. Zmobilizował auto-
mobilistów i motocyklistów i skupił wokół 
siebie. Pierwsze spotkanie miało miejsce 
w poznańskim Bazarze. Przed nami jubi-
leusz 100-lecia – już rozpoczynamy przy-
gotowania do tego wydarzenia. Chcemy 
pokazać Poznaniakom, że mamy trady-
cję, przeszłość i mimo wszystkich pertur-
bacji wojennych, potem likwidacji klubu 
i przejęcia nas przez Automobilklub Polski, 
potrafiliśmy się odrodzić i do dzisiaj pręż-
nie funkcjonujemy.
Rocznica będzie za trzy lata?

Tak, jubileusz chcemy obchodzić przez 
cały rok. Planujemy większe wydarzenia, 
część z nich na Torze Poznań. Chcemy zor-
ganizować coś, co podkreśli, że jesteśmy 
i nadal będziemy ważną częścią miasta 
i Wielkopolski. 
To bardzo miło, cieszę się, że szykują się 
ciekawe, na miarę stulecia, uroczystości.
Administrujecie Państwo Torem Poznań 

– jedynym profesjonalnym obiektem 
sportów motorowych w Polsce. Kto 
może z niego korzystać?

Tak jak Pani wspomniała – tor jest pro-
fesjonalnym obiektem, jedynym posiadają-
cym homologację FIA, czyli samochodową, 
FIM – motocyklową oraz CIK-owską – doty-
czącą sportów kartingowych. Oznacza to, 
że dedykowany jest dla sportów motoro-
wych, czyli motocyklistów, samochodzia-
rzy i kartingowców, ale nie zamykamy 
obiektu przed innymi. Na torze – oprócz 
wydarzeń związanych stricte ze sportami 
motorowymi – prowadzimy działania pro-
społeczne. We współpracy z Wielkopol-
skim Towarzystwem Cyklistów organizu-
jemy między innymi „Kolarskie Czwartki”. 
Przy okazji możemy się pochwalić, że 
dzięki nim wyrastają mistrzowie kolar-
stwa, wśród nich Adrian Tekliński – mistrz 
świata w kolarstwie torowym z 2017 roku 
w Hongkongu, Szymon Sajnok – mistrz 
świata w kolarstwie torowym z 2018 roku 
w Londynie. 

Gościmy też rolkarzy, wrotkarzy, biega-
czy, niedługo będziemy mieli kolejną edy-
cję „Runmageddonu” – ekstremalnego biegu 
z przeszkodami czy „Biegu Ognia i Wody”, 
w którym współzawodniczyć będą strażacy 
i policjanci. Tor Poznań jest więc obiektem 
sportowym, przeznaczonym do wszelkiego 
typu aktywności.Staramy się przyciągnąć 
młodzież. Prowadzimy działania związane 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
pokazujemy jak powinni być oświetleni piesi, 
jak założyć odblaski – na torze możemy bez-
piecznie pokazać kiedy pieszego nie widać, 
możemy bezszkodowo symulować pewne 

zdarzenia drogowe, z którymi spotykamy 
się na co dzień. Głównym naszym celem – 
oprócz działalności sportowej – jest właśnie 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nie-
stety wypadków najcięższej kategorii, czyli 
ze skutkiem śmiertelnym jest bardzo dużo 
i w Wielkopolsce też nas to dotyka. Możli-
wość odbywania jazd po Torze Poznań przez 
motocyklistów i samochodziarzy sprawia, że 
nabierają oni nowego spojrzenia na kwestie 
swoich umiejętności za kierownicą i możli-
wości ich pojazdów i – niech mi pani wierzy 

– że działa to tak że osoby w nich uczestni-
czące nie mają już ochoty wariować na dro-
gach i inaczej podchodzą do jazdy motocy-
klem czy samochodem. 
Kto może zostać członkiem Automobil-
klubu i ile to kosztuje?

Każdy, kto ma trochę etyliny we krwi 
i interesuje się sportami motorowymi – nie 
ważne czy są to auta, motocykle, kartingi 
czy chce uprawiać carawaning czy poznać 
turystykę samochodową, rajdy turystyczne, 
rajdy nawigacyjne czy może gdzieś w sto-
dole ma ukryty pojazd z dawnych lat, a lubi 
motoryzację, może zostać członkiem Auto-
mobilklubu. Wpisowe wynosi 90 zł i tyle 
samo składka roczna. Młodzież i studenci 
płacą połowę tej sumy. 
Warunki przystępne! 
Organizujecie Państwo liczne wydarze-
nia jak rajdy tematyczne, eventy skiero-
wane do całych rodzin. Jakim zaintere-
sowaniem cieszy się wśród Poznaniaków 
Państwa inicjatywa?

Mieć trochę 
etyliny we krwi…

Z Bartoszem Bielińskim – prezesem Automobilklubu 
Wielkopolski – rozmawia Mariola Zdancewicz
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Przede wszystkim docie-
ramy nie tylko do Poznaniaków, 
lecz do całej Polski. A na nie-
które zawody przyjeżdżają nawet 
zawodnicy z Europy, więc zain-
teresowanie jest spore. Poprzez 
naszą działalność chcemy poka-
zać, że motoryzacja to nie tylko wej-
ście do samochodu i przejechanie 
z punktu A do punktu B, ale to też 
towarzyszące temu uroki. Nawiązu-
jemy, ale i szukamy ciekawych histo-
rii. Komisja Pojazdów Zabytkowych 
dba o pojazdy z dawnych lat, na które 
chuchają i dmuchają, odrestaurowują 
i pokazują, zachęcając do tego, aby tro-
chę tej historii motoryzacji liznąć, bo jest 
bardzo ciekawa. Komisja Sportu Popular-
nego i Turystyki prowadząc rajdy stara się 
docierać w takie zakątki naszego regionu, 
w których można coś interesującego zoba-
czyć, miejsca, które w codziennym zabie-
ganiu między pracą i domem nam umy-
kają. Najbliższy Rajd Wiosenny odbędzie 
się śladami średzkiej kolejki wąskotoro-
wej i wystartuje z bardzo nowoczesnego 
miejsca – mamy pomysł, aby była to nowa 
zajezdnia MPK na Franowie, a finał będzie 
na dawnym dworcu kolejki w Środzie Wiel-
kopolskiej… trochę taka podróż w czasie.
Porównujemy auta z lat 50. z nowin-
kami, prowadzimy także działania zwią-
zane z pojazdami o innych napędach niż 
spalinowe, mam tu na myśli auta elek-
tryczne, hybrydowe, napędzane wodo-
rem. Jesteśmy otwarci na ekologię 
i idziemy z duchem czasu. 
W ubiegłym roku można było podziwiać 
ciekawą wystawę podczas targów „Retro 
Motor Show”...

Koledzy z Komisji Pojazdów Zabytko-
wych pielęgnują historię, dbając o samo-
chody, pokazując wszystkim przybyłym to, 
co posiadają w garażach. Niejednokrot-
nie są to perełki niespotykane już w Pol-
sce czy Europie, pasjonatom tym należy 
się naprawdę wielki szacunek za dbałość 
o historię, której można dotknąć. To nie są 
tylko opowieści o jakimś aucie z 1934 roku, 
ale realne obiekty, którymi czasem nawet 
można się przejechać. 
Pamiętam kiedyś z Klubem Rotary robili-
śmy piknik lotniczy na cel charytatywny 
dla ordynatora, profesora Michała Woj-
talika. Pojawiła się tam między innymi 
wystawa Państwa pięknych aut, więc 
mogliśmy dotknąć tych cudeniek...

Naprawdę się staramy. Na ostatnich 
obchodach 101 rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego koledzy przyjechali 
kilkoma pojazdami pod pomnik – pojawie-
nie się aut z epoki budziło spore zaintere-
sowanie! Dla mnie to jest „coś’’i moim zda-
niem są dużo ładniejsze niż współczesne. 

Pojawił się kie-
dyś pomysł, żeby powstało 

dość nowatorskie muzeum motoryzacji 
przy Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie. Czy ten projekt żyje...?

Żyje, cały czas toczą się rozmowy, szu-
kamy różnych możliwości i rozwiązań, żeby 
placówka ta mogła powstać. 

Samo wybudowanie muzeum to jedna 
rzecz, ważne jest, żeby przyciągało odwie-
dzających, więc musi być atrakcyjne. Kiedy 
przychodzi okres wiosenno-letni posia-
dacze samochodów często je zabierają 
i wyjeżdżają. Szukamy więc rozwiązań, 
żeby miejsce to nie było stricte „sztyw-
nym” muzeum, do którego wstawimy auto 
i je tam zostawimy, chcielibyśmy, żeby to 
muzeum żyło. Jestem w kontakcie z dyrek-
torem Janem Maćkowiakiem, więc być 
może idea ta powróci. Mnie i kolegów 
z Komisji Pojazdów Zabytkowych martwi 
jednak fakt, że muzeum to jest nieco odle-
głe od Poznania, a nam zależałoby na zaist-
nieniu gdzieś bliżej centrum.
Ale dzisiaj modnie jest wyjeżdżać poza 
miasto!

Nie mówię nie, jest to jedna z opcji. 
Mam nadzieję, że w tym roku będziemy 
mieli ich kilka i wybierzemy tę najbardziej 
rozsądną i bliską Poznaniakom.
Nie chcę niczego sugerować, ale muszę 
powiedzieć, że muzeum w Szreniawie 
cieszy się dużą popularnością, jest wiele 
imprez i wtedy zawsze są tłumy. A jest to 
też jakiś wabik…

Wiem, wspieramy pana dyrektora 
w budowie Muzeum Tarpana, bo co by nie 
powiedzieć, gdyby nie Tarpan, nie byłoby 
toru w Poznaniu, więc mamy sentyment 
do tej historii…
A jaka to jest konotacja...?

W Poznaniu powstała Fabryka Samo-
chodów Rolniczych „Polmo” i w związku 
z tym wybudowano tor doświadczalny, 
żeby mieć miejsce, na którym będzie 
można sprawdzić czy samochody dobrze 
się sprawują w warunkach drogowych. 
Zbudowali więc tor, który istnieje do 

dnia dzisiejszego i jest nim właśnie Tor 
Poznań.
O!… To bardzo ciekawe...
Statystyki związane z liczbą ofiar 
wypadków na drogach w naszym kraju 
są zatrważające. Czy Automobilklub 
Wielkopolski stara się dbać o wzrost 
bezpieczeństwa i upowszechnia dobre 
praktyki? 

To jedno z naszych głównych zadań. 
Wiąże się też z jedną z funkcji, które spra-
wuję w Polskim Związku Motorowym, 
gdzie jestem przewodniczącym Głównej 
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, więc jest mi bardzo bliskie. Przez 
25 lat byłem także policjantem ruchu dro-
gowego, naoglądałem się wielu zdarzeń 
i wypadków, nawet tych najcięższych... 
Zatrważające jest to, że liczba wypadków 
zamiast się redukować cały czas wzra-
sta, chociaż mamy nowoczesne samo-
chody, wyposażone w coraz lepsze sys-
temy bezpieczeństwa, coraz lepsze drogi. 
Myślę, że decydujący jest tu niestety czyn-
nik ludzki. Organizujemy więc różnego 
rodzaju eventy związane z bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego, turnieje, akcje, 
działania, które mają uzmysłowić społe-
czeństwu, że samochód to maszyna, która 
potrafi się niespodziewanie zepsuć, potrafi 
wyrządzić krzywdę i to my musimy mieć 
nad nią pełną kontrolę. Nie może być tak, 
że wjeżdżając szybko w zakręt nie potra-
fimy z niego bezpiecznie wyprowadzić 
auta... Realizujemy również działania profi-
laktyczne – mamy alkogogle, dzięki którym 
pokazujemy trzeźwej osobie jak zacho-
wuje się pijany kierowca. Mamy urządze-
nia do badania czasu reakcji, prowadzimy 
działania skierowane do seniorów, którzy 
kierują samochodami, a których reakcje 
nie są już takie, jak wcześniej. 

Prowadzimy szkolenia z bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego również dla naj-
młodszych. Uważam, że konieczna jest 
edukacja dzieci już w szkołach podstawo-
wych. Tak jak w przysłowiu – czego Jaś się 
nie nauczy… itd. Jeśli dzieci przyswoją wie-
dzę z zakresu poprawnych zachowań, prze-
strzegania zasad ruchu drogowego – tak, 
jak ma to miejsce w Szwecji czy innych 
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krajach skan-
dynawskich – to za parę lat 

będziemy mieli tego efekty! Tam nie ma 
kursów przygotowujących do egzaminu 
na prawo jazdy, bo kandydat, który prze-
szedł wszystkie szczeble edukacji, w wieku 
18 lat przepisy ruchu drogowego już zna. 
I dlatego też wskaźnik najcięższych wypad-
ków jest tam jednym z najniższych na 
świecie.
To bardzo ciekawe…

Istnieje przedmiot wychowanie komu-
nikacyjne, jednak jest go trochę za mało. 

Pokazujemy dzieciakom na przykład 
jak zachowuje się samochód jadący z pręd-
kością 50 km/h, który uderza w przeszkodę, 
a jak gdy ta prędkość wzrasta do 60 km/h. 
To jest tylko 10 km/h różnicy, a jakie są 
skutki! 
Występowaliście Państwo może do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej o wpro-
wadzenie do szkół takiej nauki? Bo to 
wydaje się być bardzo dobrym pomy-
słem…

Prowadzimy takie działania, jesteśmy 
też zaangażowani w turnieje motoryza-
cyjne, a więc współdziałamy z Minister-
stwem Edukacji Narodowej. Parę dni temu 
otrzymaliśmy z MEN pismo, że turnieje 
motoryzacyjne mogą być punktowane 
jak dodatkowe olimpiady przez kurato-
rów oświaty przy rekrutacji do szkół. To 
już jeden mały kroczek. Będziemy też pro-
wadzić wspólnie z Komendą Wojewódzką 
Policji w Poznaniu, Komendą Główną – Biu-
rem Ruchu Drogowego działania zmierza-
jące do tego, żeby edukacji młodzieży było 
zdecydowanie więcej.
Jakie zadania stawia przed sobą Auto-
mobilklub w związku z wrażliwością na 
ekologię? 

Jak już wcześniej wspomniałem 
jesteśmy otwarci na nowe technologie. 
Będziemy w tym roku wprowadzać szko-
lenia z eco-drivingu oraz z jazdy samo-
chodem elektrycznym. Wiemy, że takie 
samochody istnieją, ale nie wiemy jak ich 
używać. Możemy na przykład jeździć takim 
autem, aż skończą się baterie, czyli zatrzy-
mać się gdzieś na środku skrzyżowania… 

Druga sprawa – samochody elek-
tryczne są bardzo ciche, należy więc 

zwrócić uwagę na to, 
że pieszy słyszy samo-
chód spalinowy, a elek-
tryczny – niekoniecz-
nie. Prowadzimy też 
akcje związane z bez-
pieczeństwem osób 
poruszających się na 
urządzeniach takich 
jak hulajnogi, rowery 
elektryczne... Jeste-

śmy otwarci na wszelkie samo-
chody hybrydowe. Zamierzamy wpro-
wadzić tego typu pojazdy do sportów 
samochodowych, staramy się o środki 
na zamontowanie na Torze Poznań farmy 
solarnej, celem pozyskiwania naturalnych 
źródeł energii. Jesteśmy otwarci na ekolo-
gię, ponieważ jest to związane z bezpie-
czeństwem ruchu drogowego, ale też bez-
pieczeństwem ekologicznym. 
Czy przyszłość będzie należała do samo-
chodów elektrycznych?

Na pewno idziemy w stronę różnych 
źródeł napędu, których się coraz więcej 
pojawia. Musimy sobie zdawać sprawę 
z tego, że by naładować samochody elek-
tryczne trzeba mieć energię, pojawia 
się więc pytanie jak ją pozyskać. Polska 
boryka się z problemem niewielkiej ilości 
odnawialnych źródeł energii, korzystamy 
z naszego czarnego złota, czyli węgla. To 
też musimy brać pod uwagę. Osobiście 
jestem zwolennikiem samochodów napę-
dzanych wodorem, bo to jest ekologiczne 
i bezpieczne źródło energii. Norwego-
wie wprowadzają tak wysokie podatki 
od samochodów spalinowych, że kie-
rowcom przestaje się opłacać ich kupno. 
Myślę, że w ciągu 5 lat 60% Norwegów 
przesiądzie się na auta napędzane ener-
gią alternatywną. 
Tak, ale to mały i bardzo bogaty kraj...

…ale może dawać przykład jak to zro-
bić. W Holandii z kolei przy zakupie auta 
elektrycznego dostaje się duże upusty od 
państwa. To państwo pomaga w zmianie 
myślenia… 
U nas na razie nie ma gdzie „tankować”…

To fakt, bardzo mało jest stacji szyb-
kiego ładowania. Auta nie mają jeszcze 
takich osiągów, jakie byśmy chcieli. Jeśli 
na przykład jedziemy z Poznania do War-
szawy trzeba wziąć pod uwagę, że w poło-
wie trasy trzeba je będzie doładować...
W listopadzie ubiegłego roku przedsta-
wiciele Automobilklubu uczestniczyli 
w spotkaniu z prezydentem Andrzejem 
Dudą. Jakie problemy Państwo porusza-
liście? 

Miałem przyjemność uczestniczyć 
w tym spotkaniu, które dotyczyło elek-
tromobilności w motosporcie. Brał w nim 
również udział prezes Polskiego Związku 

Motorowego pan Michał Sikora, czołowi 
zawodnicy sportów motorowych z Kubą 
Przygońskim, który obecnie uczestniczy 
w Rajdzie Dakar, z Kajetanem Kajetanowi-
czem, z Małgosią Rdest, byli z nami także 
przedstawiciele spółek skarbu państwa. 
Osobiście poruszyłem temat związany 
z Wielkopolską i Torem Poznań, mamy cały 
czas problem z własnością obiektu, sprawy 
się toczą w sądach już ponad 20 lat i nie 
widać końca. Chciałem również zasygnali-
zować panu prezydentowi kwestię proble-
mów z hałasem. Obiekty sportowe – nie 
tylko Tor Poznań, ale także stadion Lecha 
czy stadiony żużlowe – borykają się z tym. 
Prowadzimy wszelkie działania, żeby hałas 
wyeliminować, w tym działania dotyczące 
zastosowania różnego rodzaju tłumików, 
ściszenia silników, ograniczenia mocy, decy-
beli... I tak dalej…
To też Państwa ogranicza w jakiś spo-
sób... ?

Ogranicza,  dlatego niebawem 
obierzemy zapewne k ierunek aut 
alternatywnych…
Wiem co będzie dla Państwa prioryte-
tem za trzy lata – wspomniany przez 
Pana jubileusz 100-lecia. A co w najbliż-
szym roku...?

W 2020 czeka nas budowa toru rally-
crossowego, wprowadzamy tym samym 
nową konkurencję na Tor Poznań dla 
widzów sportów motorowych, czyli połą-
czenie jazdy po szutrze i po asfalcie. Jest 
to bardzo widowiskowa dyscyplina, którą 
możemy obserwować z jednego punktu 

– podobnie jak żużel, tylko w konfiguracji 
zakrętów. Już teraz zapraszam wszystkich 
kibiców do śledzenia tej nowej konkuren-
cji. Oprócz tego odbywać się będą rundy 
mistrzostw Polski w samochodach, moto-
cyklach, kartingu, różnego rodzaju rajdy 
nawigacyjne, turystyczne czy rajdy pojaz-
dów zabytkowych. Pojawił się pomysł, żeby 
reaktywować Międzynarodowy Poznański 
Rajd Pojazdów Zabytkowych. Kiedyś przy-
jeżdżało do nas wiele ekip z zagranicy. 
Pracujemy już nad tym i miejmy nadzieję, 
że w tym roku się uda i będziemy mogli 
pokazać nie tylko nasze perełki, ale też te 
z innych państw. Oprócz tego oczywiście 
wszelkiego rodzaju działania promujące 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Na 23 stycznia zaplanowany mamy 
mały piknik na torze w Poznaniu dla mło-
dzieży szkół podstawowych, żeby pokazać 
przed feriami, które w Wielkopolsce roz-
poczynają się 27 stycznia jakie zagrożenia 
na nich czyhają. Porozmawiamy nie tylko 
o ruchu drogowym, ale także o niebezpie-
czeństwach związanych z jazdą na nartach, 
rowerze, bieganiu czy nawet o „modnych” 
ostatnio dopalaczach i używkach.

fot. Grzegorz Kozera, Tomasz Szwajkowski
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 y 25.02.2020, godz. 
20:00

D.O.V.E. (Drums, 
Organ,Vibes 
Ensemble)
Jedna z najbardziej inno-
wacyjnych grup we 
współczesnym jazzie, 
dzięki unikalnemu połą-
czeniu wibrafonu, orga-
nów Hammonda oraz 
perkusji! Takie zestawie-
nie jeszcze nigdy przed-
tem nie było użyte na europejskiej scenie 
muzycznej!
Giovanni Perin – wibrafon, Giulio Campa-
gnolo – organy Hammonda, Andrea Davì 

– perkusja

 y 06.02.2020, godz. 20:00
Adam Makowicz
Ostatni w Polsce występ legendarnego 
oraz rozpoznawalnego w każdym zakątku 
globu pianisty przed wyjazdem do Stanów 
Zjednoczonych.
Adam Makowicz – fortepian

 y 20.03.2020, godz. 20:00
Jan „Ptaszyn” Wróblewski
Legenda polskiego jazzu, fenomenalny sak-
sofonista, przemiły człowiek, gawędziarz 
i wielki znawca muzyki jazzowej wystąpi 
po raz pierwszy z oryginalnym składem od 
czasu nagrania płyty „Komeda. Moja słodka 
europejska ojczyzna”!
Jan „Ptaszyn” Wróblewski – saksofon tenorowy, 
Henryk Miśkiewicz – saksofon altowy, Łukasz 
Poprawski – saksofon sopranowy, Wojciech 
Niedziela – fortepian, Andrzej Święs – kontra-
bas, Marcin Jahr – perkusja

 y 27.03.2020, godz. 20:00
Jazzpospolita: Przypływ
W muzyce zespołu rock ściera się z jaz-
zem, a siłę i liryczność utworów uzupełnia 
nieokrzesana koncertowa energia! Kon-
cert promujący nową płytę Jazzpospolitej 

– „Przypływ”.
Łukasz Borowicki – gitara, Michał Załęski – for-
tepian, instrumenty klawiszowe, Stefan Nowa-
kowski – bas, Karol Domański – perkusja

Jazzowe nuty

Zawsze aktualny program wydarzeń w klubie dostępny jest na  

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

Zima  
w Blue Note!

 y 01.02.2020, godz. 20:00
Swingowy Karnawał: 
Happy Jazz Band – 
koncert + swingowa 
potańcówka
W programie koncertu wielkie stan-
dardy swingowe od Armstronga po 
Sinatrę w wyjątkowej big bandowej 
oprawie! A po koncercie sprzątamy 
część stolików i zaczynamy swin-
gową potańcówkę!

 y 06.02.2020, godz. 19:00
Grażyna Łobaszewska – 
największe przeboje
Jedna z najwybitniejszych polskich piosen-
karek zaprezentuje swoje największe prze-
boje! Nie zabraknie ponadczasowych utwo-
rów takich, jak: „Brzydcy”, „Gdybyś”, czy „Czas 
nas uczy pogody”! Wokalistce będą towa-
rzyszyć na scenie muzycy z grupy Ajagore. 
 
Grażyna Łobaszewska – wokal, Sławomir Kor-
nas – bas, wokal, Maciej Kortas – gitary, Michał 
Szczeblewski – perkusja

 y 07.02.2020, godz. 20:00
22 lata klubu Blue Note: 
Kendrick Scott Oracle
Po fenomenalnym debiucie dla Blue Note 
Records, były perkusista Terence’a Blancharda – 
Kendrick Scott powraca z kolejnym, jeszcze lep-
szym albumem – „A Wall Becomes A Bridge”!
Kendrick Scott – perkusja, Mike Moreno – gitara, 
Taylor Eigsti – fortepian, Joe Sanders – gitara 
basowa

 y 14.02.2020, godz. 20:00
22 lata klubu Blue Note: Piotr 
Wojtasik Quintet with Guests
Specjalny koncert zespołu wybitnego pol-
skiego trębacza i kompozytora, przygotowany 
z okazji rocznicy działalności klubu Blue Note. 
W pierwszej części usłyszymy zaaranżowaną 
przez Piotra Wojtasika muzykę żydowską, 
a do składu kwintetu dołączą specjalni goście. 
Drugą – wypełnią autorskie jazzowe kompo-
zycje muzyka.
Piotr Wojtasik – trąbka, Marcin Kaletka – saksofon, 
Michał Tokaj – fortepian, Michał Barański – kon-
trabas, Kazimierz Jonkisz – perkusja, gościnnie: 
Magdalena Zawartko – śpiew, Julia Łuczak-Ziem-
bińska – harfa 35




