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Znajduje się w ścisłym centrum Poznania, dysponuje do-
godnymi połączeniami komunikacyjnymi i jest otoczony gę-
stą siecią dróg publicznych. Obiekt położony jest przy ulicy 
Królowej Jadwigi, która znajduje się w odległości 7 km od 
autostrady A2, ma dobry i szybki dojazd do lotniska pasa-
żerskiego Ławica, który zajmuje około 20 minut. Dotarcie 
do głównych krajowych dworców: autobusowego i kolejo-
wego to około 15-minutowy spacer. W promieniu 20 minut 
jazdy od tego budynku mieszka ponad 600 tysięcy osób. 
Zlokalizowany jest w sąsiedztwie Starego Browaru oraz Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. Przylegający plac sta-
nowi zakończenie osi kulturalno-rozrywkowo-handlowej, 
biegnącej wzdłuż Starego Rynku i ulicy Półwiejskiej. Łącz-
nie z okolicznymi obiektami tworzy wyjątkowo atrakcyjny 
obszar centrotwórczy.

 Czy wie Pan o  czym 
mowa? (śmiech)

Bez wątpienia wiem. Wiem też 
dokąd doszliśmy i w jakim kierunku 
zmierzamy, ale zaskoczę Panią, bo-
wiem nie żyję jeszcze historią, a cią-
gle kilkoma marzeniami i chciałbym, 
aby ta odpowiedź zamiast wskazać 

Plac Andersa, czy w  skrócie Ander-
się, wskazała na nowo zaaranżowa-
ny przestrzennie teren po byłym sta-
dionie im. Edmunda Szyca. Niestety 
otwieram oczy i widzę nie tylko „abi-
synię” w  centrum Poznania, widzę 
niemoc. 

 Spotkaliśmy się przy oka-
zji otrzymania przez ABC precer-
tyfikacji LEED na poziomie GOLD. 
Proszę powiedzieć za co i dwa sło-
wa o instytucji, udzielającej certyfi-
katu. Rozumiem, że certyfikowania 
będzie ciąg dalszy, kiedy?

System LEED jest obecnie naj-
bardziej rozpoznawalnym na świe-
cie systemem certyfikacji budynków 
zrównoważonych. Opracowany został 

przez amerykańską organi-
zację non-profit US Green 
Building Council (USGBC), 
mającą na celu promowanie 
budownictwa zrównoważo-
nego, czyli takiego, które 
jest przyjazne dla środowi-
ska, zdrowe dla jego użyt-

kowników oraz oszczędnie gospodaruje 
wodą i energią. 

Uzyskany przez ABC poziom GOLD 
oznacza, że budynek zaprojektowano 
i zbudowano, zapewniając podwyższone 
standardy w zakresie ograniczenia wpły-
wu budowy na środowisko, doboru eko-
logicznych materiałów, które nie szkodzą 
zdrowiu i mogą zostać przetworzone oraz 
urządzeń, zapewniających komfortowe 
i  zdrowe warunki do pracy. Budynek zu-
żywa mniej energii i mniej wody, nawet 
trawniki nie wymagają regularnego ko-
szenia i podlewania. Zachęca do aktywno-
ści fizycznej atrakcyjnymi klatkami schodo-
wymi w stylu fitness i kontemplacyjnym. 
Aby ułatwić dojazd rowerzystom, przygo-
towano dla nich prysznice oraz miejsca 

Rozmowa  

z centrotwórcą
Z Adamem Trybuszem, prezesem Andersia Property i kanclerzem  
wielkopolskiej loży Business Centre Club, rozmawia Mariola Zdancewicz
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parkingowe. Proces certyfikacji jest na eta-
pie weryfikacji dokumentacji powykonaw-
czej i już za kilka miesięcy budynek otrzy-
ma docelowy certyfikat.

 Andersia Business Center ma 
pierwszego najemcę – Pricewaterhouse-
Coopers. Jak zaplanowane jest zagospo-
darowanie pozostałej przestrzeni?

Rzeczywiście pierwszym najemcą jest 
firma PwC, która doceniła standard, lokali-
zację i prestiż naszego projektu, ale mamy 
kolejnego – międzynarodową firmę Regus, 
która w setkach miast na świecie, gdzie biz-
nes nabiera tempa, tworzy swoje centra 
i oferuje kompletnie zaaranżowane biura 
z pełną obsługą dla firm, lokujących się na 
rynku, w tym wypadku na poznańskim. To 
dla nas dobry sygnał. W budynku znalazła 
swoje miejsce również duża, międzynaro-
dowa firma IT z segmentu wsparcia nowo-
czesnego biznesu. To przede wszystkim dla 
takich marek dedykowane jest ABC. 

 Mają Państwo plany inwesty-
cyjne – wspomniał Pan o  miejscu po-
między Hotelem Novotel a Andersią To-
wer. Czy są Państwo właścicielem tej 

ziemi? Co tam powstanie? A może mają 
Państwo jeszcze inne plany?

Działka między zespołem istniejących 
budynków Andersia a Novotelem Poznań 
jest naszą najbliższą perspektywą rozwo-
jową. Potencjał tej nieruchomości to bli-
sko 35 tysięcy metrów kwadratowych 
nowoczesnej powierzchni biurowej. Wie-
rzymy, że potrzebnej miastu dla jego roz-
woju. Poznań musi walczyć o nowe miejsca 
pracy. Bez lokowania się tu nowoczesnych 
firm rozwój na tle innych dużych miast re-
gionalnych będzie zbyt wolny. Miasto za-
miast się rozwijać, wpadnie w stan stagna-
cji, a tego chyba nikt nie chce. Aby rozwój 
miał miejsce, muszą powstawać kolejne 
budynki biurowe, i to nie tylko klasy A, jak 
na Placu Andersa. Poznań potrzebuje moc-
nej oferty budynków klasy B.

 Zapytam nieco zaczepnie, czy 
będzie potrzeba budowania kolejnych 
powierzchni biurowych, gdyż jak wyni-
ka z rynkowych informacji, Poznań jest 
miastem, który dysponuje z jednej stro-
ny jednym z  najniższych wskaźników 
powierzchni biurowych, z  drugiej stro-
ny duża część tej powierzchni stoi pusta.

W jakiejś części odpowiedziałem już na 
Pani pytanie. To jest normalne co się dzieje, 
to jest nasze ryzyko, może chwilowo zbyt 
duże, jednak najpierw miasto musi poka-
zać, że jest przygotowane na przyjęcie no-
woczesnych firm, a  dopiero następnym 
krokiem jest ich pojawienie się. Rynek po-
znański jest poważnie opóźniony w stosun-
ku do pozostałych dużych miast regional-
nych, musi nadrobić tę różnicę. Potrzebne 
jest bardzo precyzyjne i celowe działanie, 
bowiem międzynarodowe firmy oczekują 
oferty wielowektorowej.

 W 2008 roku, kiedy pisaliśmy 
w „Merkuriuszu” o poznańskim Manhat-
tanie, które to określenie chętnie „ku-
piły” inne media, w  Poznaniu nie było 
wówczas wolnych powierzchni biuro-
wych i  powierzchni pod wynajem. Jak 
wygląda to dziś?

Rok 2008 to rok, w którym definityw-
nie zakończył się pewien etap rozwoju ryn-
ku nieruchomości. Wtedy wszystko, co się 
budowało, znajdowało nabywcę. Dzisiaj, 
w roku 2013, znaleźliśmy się w zgoła innej 
sytuacji. To czasy ogromnej konkurencji 
na rynku powierzchni biurowej i na rynku 
nowoczesnego biznesu. I choć Polska sta-
ła się tu światowym liderem, to Poznań do 
tej pory niestety nie skorzystał we właści-
wy sposób z tego „tortu”.  Dużo lepiej roz-
wija się Kraków, Wrocław, Gdańsk i nawet 
dzisiaj Łódź. Roczna podaż w Poznaniu to 
około 20 tysięcy m², w Krakowie trzy razy 
więcej, we Wrocławiu ponad dwa razy wię-
cej. Zatem i tempo rozwoju tych miast jest 
większe. Nowoczesny biznes wpływa na 

ogólny rozwój aglomeracji, lotniska mają 
więcej połączeń, rozwija się rynek hotelo-
wy, budują się mieszkania, ludzie więcej za-
rabiają itd.

 Czy Euro 2012 miało dla bran-
ży budowlanej takie znaczenie, jakie 
mu się przypisywało, myślę tu o Pozna-
niu?

Nie chciałbym odpowiadać na tak za-
dane pytanie, nie reprezentuję tzw. bran-
ży budowlanej. Niemniej jednak Euro 2012 
miało ogromny wpływ na rozwój Polski 
i Poznania. Była idea, był zatem ogromny 
etos. Potrzebujemy idei, wokół nich rozwi-
jają się cywilizacje, etos jest wtórny. Czy Po-
znań ma kolejną ideę, która uruchomiłaby 
jego potencjał? Chyba wielu jej szuka. Tak, 
Euro 2012 zrobiło swoje, może w niektó-
rych wyobrażeniach było nieco przecenia-
ne, nie ma to jednak wpływu na moją po-
zytywną ocenę tego wydarzenia. Jeśli ktoś 
oczekiwał, że wybudowany Stadion Miej-
ski się kiedykolwiek komercyjnie zwróci, 
to znaczy, że nie zna się na komercji. Po-
dobnie nikt nie oczekuje, że zwrócą się na-
kłady na parki. Przestrzenie publiczne się 
nie zwracają, a stadion jest przestrzenią 
publiczną. One tworzą klimat miasta, a kli-
mat jest zalążkiem biznesu. Inną oczywi-
ście sprawą jest efektywne wykorzystanie 
powstałych na Euro 2012 dóbr miejskich.

 Mówi Pan, że „Wielkopolanie 
sto lat temu wygrali najdłuższą wojnę 
nowoczesnej Europy, dzisiaj zaś prze-
grywają batalię o prymat swojego mia-
sta w  określonej grupie”. Czy taki stan 
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rzeczy to wyzwanie dla kanclerza BCC, 
którym został Pan parę miesięcy temu?

To nie wyzwanie dla kanclerza, pro-
szę mnie w to nie wrabiać. To wyzwanie 
dla Poznania – jego instytucji i mieszkań-
ców, dla biznesu, nauki i kultury – w tym 
znaczeniu również dla kanclerza. Nie od-
mówię żadnej pomocy, która znajdzie się 
w zasięgu moich możliwości. BCC będzie 
razem z wszystkimi aktywnymi instytucja-
mi w tym zakresie współpracował, jeste-
śmy gotowi służyć radą. Środowisku bizne-
su wielkopolski miasto nie jest obojętne, to 
jest też nasz Poznań.

 Czy również jako kanc-
lerz organizacji, skupiającej w  samej 

Wielkopolsce ponad setkę firm, ma Pan 
pomysł jak przyciągnąć do Poznania 
biznes najnowszej generacji, który re-
alizowałby hasło Poznań know-how?

To nie jest cel BCC, co nie oznacza, że 
klub nie będzie brał udziału w  promocji 
miasta, choćby samym faktem istnienia sil-
nej organizacji samorządu gospodarczego. 
Tak jak starałem się przekazać w poprzed-
niej wypowiedzi, i tym razem podkreślę, nikt 
nie zwolni Miasta z jego roli i funkcji, ale też 
żadne środowisko nie może być w tej mate-
rii obojętne. W większości nie jest, choć wy-
daje się, że nie wypracowaliśmy dotychczas 
właściwych narzędzi, generujących efekt sy-
nergii tego zaangażowania.

 Czy z  perspektywy różnych 
międzynarodowych targów nierucho-
mości, jak np. w  Cannes, nasze miasto 
pokazuje swój potencjał i ewentualnie 
jak jest on oceniany?

Od kilku lat stoiska miast polskich, 
w tym Poznania, na międzynarodowych 
targach, na których goszczę, nie ustępu-
ją niczym innym prezentacjom. Jesteśmy 
widoczni, choć nie zawsze w  mojej oce-
nie należycie przygotowani, ale rynek jest 
dynamiczny i nie za wszystko można wi-
nić organizatorów. To, czego brak w mojej 

ocenie, to aktywności konferencyjnej. Po-
kazywania problemów, ich identyfikacji 
i poszukiwania rozwiązań w oparciu o do-
świadczenie i  wiedzę tych, którzy przez 
pewne etapy przechodzili naście lat temu.

 Kiedyś użył Pan określenia, że 
wkrótce Poznań będzie musiał się upo-
rać ze swoim położeniem między Berli-
nem, Warszawą a Wrocławiem...

Poznań między Berlinem a Warszawą 
wskazuje, że to nie Poznań jest ważny tylko 
te dwa miasta. Poznań w aglomeracyjnej, 
metropolitalnej tendencji rozwoju Europy 
i świata, poprzez rozwój megamiast znaj-
duje się w zasięgu oddziaływania dwóch 
ogromnych lejów ssących. Kolejnym sta-
je się Wrocław, który jest urbanistycznie 

przygotowany do by-
cia miastem miliono-
wym. Szybkimi dro-
gami tak samo szybko 
można przyjechać jak 
i wyjechać z Poznania. 
Nie chciałbym, aby ta 
druga opcja przyczy-
niła się do wyludnie-
nia miasta. Przed Po-
znaniem stoi ogromne 
wyzwanie. Nie wiem 
czy wszyscy zdają so-
bie z tego sprawę, że 
zmierzamy – bez na-
szej woli – do funkcji, 
jaką w  euroregionie 
przypisali Poznaniowi 

jego budowniczowie XIX wieku.
 Pasje, pasje i pasje – czyli co 

robi Pan z  wolnym czasem. Kino, teatr, 
opera, muzyka, świat podwodny, ostat-
nia książka, spotkania z przyjaciółmi…

Pasje to mocne słowo. Moje aktywno-
ści sprawiają mi ogromną przyjemność, 
często są też przygodą. Nurkuję, turystycz-
nie – nie technicznie, nie szukam przygód 
poniżej 40 metrów od lustra wody. Szu-
kam piękna mórz i oceanów od wysp Pa-
lau z jednej strony, po Galapagos z drugiej 
strony. Morze Czerwone, Ocean Indyjski, 
wybrzeże Południowej Afryki, Papua, Bor-
neo, Sipadan – piękne miejsca, fascynująca 
przyroda, ciekawi i odważni ludzie. 

Narty – od wielu lat. Pierwsze założy-
łem, nie chodząc jeszcze do szkoły. Nauczy-
łem jeździć żonę, dzieci, kilku kolegów, ich 
żony, więc jestem trochę narciarzem, tro-
chę nauczycielem. Zjeżdżam z każdej góry 
w każdych warunkach. Spotkania z przyja-
ciółmi, to bardzo cenne chwile, możliwość 
dzielenia się z nimi swoimi radościami, ale 
i troskami, wspólne ich przeżywanie nada-
je życiu treści. 

Zdjęcia i wizualizacje udostępnione 
przez Andersia Property Sp. z o.o.

Rozmowa  
z centrotwórcą
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Już w lipcu tego roku Magdalena Prask rozpoczyna kolejną górską 
wyprawę „Tienszan Expedition 2013”. Jest ona realizowana w ramach 
programu „2011–2013 Śnieżna Pantera”, którego celem jest zdobycie 
w ciągu trzech lat wszystkich pięciu najwyższych szczytów byłego 
Związku Radzieckiego. Magdalenie do zdobycia pozostały dwa ostat-
nie siedmiotysięczniki: Chan Tengri (7010 m n.p.m.) zwany „Małym K2” 
oraz Pik Pobieda (7439 m n.p.m.).

Szczyty, które są celem tegorocznej ekspedycji, usytuowane są 
w łańcuchu górskim Tienszan na pograniczu Kazachstanu, Kirgistanu 
i Chin. Pasmo to, nazywane również „Niebiańskimi Górami”, ma dłu-
gość 2500 kilometrów i stanowi potężną, naturalną barierę dla mas 
powietrza pomiędzy Syberią a centralną Azją. Tienszan jest najbar-
dziej na północ położonym spiętrzeniem, sięgającym 7000 m n.p.m. 
Panują tam szczególnie trudne i zmienne warunki pogodowe oraz 
skrajnie niskie temperatury. Czynniki te sprawiają, że oba planowane 
szczyty, uważane są za ambitne cele sportowe.

Do tej pory „Śnieżną Panterę” zdobyło tylko pięciu Polaków, w tym 
jedna kobieta. Dlaczego tak niewielu? Po pierwsze, aby zdobyć to pre-
stiżowe alpinistyczne odznaczenie, trzeba do  Azji Centralnej jeździć 
wiele razy, przez kilka lat – nie każdy pasjonat wspinaczki ma takie 
samozaparcie i możliwości. Po drugie zaś Pik Pobiedy to góra budząca 
respekt, uznaje się nawet, że najtrudniejsza ze wszystkich siedmioty-
sięczników na świecie. Zbocza pokryte są lodem i śniegiem. Długa na 
4 kilometry grań powyżej 7000 m n.p.m., huraganowe wiatry, duże 
zagrożenie lawinowe, wspinaczka przez pionowe lodowe seraki, tem-
peratura sięgająca -30 stopni Celsjusza czynią wspinaczkę na Pik Po-
biedy niezwykle niebezpiecznym przedsięwzięciem. Wejście na ten 
szczyt jest bardziej cenione niż zdobycie niektórych ośmiotysięczni-
ków. Niewielu ma odwagę, by próbować go zdobyć, a zaledwie garst-
ka zdołała wejść na sam szczyt. Do 2001 roku zdobyło go zaledwie 
sto trzydzieści osób, a śmierć podczas wspinaczki poniosło sto osiem-
dziesiąt – więcej jest zatem wspinaczy, którzy zginęli na zboczach tej 
góry, niż tych, którzy dotarli na szczyt.

Wyprawa potrwa od 21 lipca do 24 sierpnia. Więcej informacji na 
www.magdalenaprask.pl

Tienszan 
Expedition 

2013

Nastał okres wytężonej pracy w ogrodach. Od zaangażowa-

nia w pielęgnację roślin zależy, czy zieleń wokół domów, na tara-

sach lub balkonach, będzie cieszyć oczy do późnej jesieni.

Rośliny, podobnie jak ludzie i zwierzęta, potrzebują możliwie 

urozmaiconej diety i regularnego dostarczania im wody. Więk-

szość gatunków roślin ozdobnych wymaga nawożenia oborni-

kiem. Do takich należą wszystkie grupy róż i powojniki. Za dostar-

czony im nawóz organiczny odwdzięczą się obfitym kwitnieniem 

latem. Powojniki i róże wolą raczej półcień niż pełne słońce. Moż-

na o nich żartobliwie powiedzieć, że lubią mieć nogi w cieniu, 

a głowę w słońcu, dlatego należy przed nimi sadzić niższe rośli-

ny zapewniające cień korzeniom. W przypadku roślin kwitnących 

obowiązuje zasada usuwania przekwitniętych kwiatów, po to, aby 

nie szpeciły całej rośliny, ale również żeby nie zawiązywały owo-

ców i nasion, tylko tworzyły kolejne kwiaty. Częstym problemem 

w ogrodach są mszyce. Populację tych uciążliwych szkodników 

można ograniczyć sadząc rośliny odstraszające, takie jak aksamit-

ki czy lawenda. 
Wieloletnie rośliny zielne, na przykład irysy (znane tez pod 

nazwą kosaćce) lub piwonie, aby obficie kwitły, co kilka lat wyma-

gają przesadzenia i odmłodzenia. Optymalny termin wykonania 

takiego zabiegu to dla irysów okres od połowy lipca do połowy 

sierpnia, a dla piwonii od połowy sierpnia do połowy września. 

Dzielenie kłączy i usuwanie starych wykonuje się w takim termi-

nie, aby roślina po podziale, a przed zimą, zdążyła odbudować 

system korzeniowy i na tyle się rozwinąć, aby zakwitła następ-

nego roku.
Rośliny tarasowe i balkonowe wymagają regularnego na-

wożenia wraz z podlewaniem nawozami wieloskładnikowymi. 

Warto też korzystać z nawozu organicznego w płynie zwanego 

biohumusem.

SWARZĘDZ, ul. Kirkora 2 

tel./fax 61 815 91 23

www.ogrod-marzen.pl
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 Spotkaliśmy się przy okazji 
obchodów Wojewódzkiego Święta Lu-
dowego w  Szreniawie. Proszę przybli-
żyć czytelnikom „Merkuriusza” tę pięk-
ną tradycję.

Święto ludowe ma ponad stuletnią hi-
storię i  wyrosło z  tradycji Powstania Ko-
ściuszkowskiego. Pierwotnie odbywało się 
w rocznicę bitwy racławickiej, później ter-
min zmieniono na drugi dzień Zielonych 
Świątek. Obchodzone było w cyklu dwu-
dniowym i tak pozostało do dziś. W tym 
roku na Wojewódzkim Święcie Ludowym 
spotkaliśmy się najpierw w Lesznie a po-
tem w Szreniawie, gdzie od kilku lat po-
wstaje swoisty panteon zasłużonych Wiel-
kopolan związanych z ruchem ludowym. 

Zaczęło się od popiersia Stanisława Mi-
kołajczyka, następnie uhonorowano jego 
najbliższego współpracownika w Wielko-
polsce, Jana Wójkiewicza – twórcę i pierw-
szego komendanta Batalionów Chłopskich 
Okręgu Poznań, którego zgilotynowali hi-
tlerowcy w Forcie VII. W tym roku przyszła 
kolej na Tadeusza Nowaka, komendanta 
Batalionów Chłopskich w Wielkopolsce. 
To postać, którą moje pokolenie doskona-
le pamięta. Razem z nim tworzyliśmy To-
warzystwo im. Stanisława Mikołajczyka, 
później był prezesem Wojewódzkiego Za-
rządu Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i honorowym całego stronnictwa. Wyda-
je mi się, że uroczystość była godna i cie-
szy mnie to, że razem świętując jednocze-
śnie zwieramy szeregi. Miałem ten zaszczyt 
odsłonić popiersie Tadeusza Nowaka wraz 
z jego synem, ale i z wicemarszałkiem Sej-
mu Eugeniuszem Grzeszczakiem, mini-
strem rolnictwa Stanisławem Kalembą oraz 

europosłem Andrzejem Grzybem w oto-
czeniu wielu, wielu gości.

 Wracając do szarej rzeczy-
wistości chciałam zapytać o  transport 
kolejowy. Jak wygląda infrastruktu-
ra szybkich kolei w  Wielkopolsce? Czy 
zmiany są terminowe i  wpisują się 
w plany ogólnopolskie?

Jeżeli chodzi o szybką kolej, to projekt, 
który był traktowany priorytetowo, został 
nieco odłożony w czasie przez Ministerstwo 
Transportu. Mówi się, że jego realizacja bę-
dzie możliwa dopiero po roku 2030, tym 
niemniej nadal trwają prace koncepcyjne. 
W tej chwili rzecz idzie o usytuowanie ko-
lei w mieście Poznaniu – czy ma wjeżdżać 
na Dworzec Główny i dalej, czy należało-

by budować nową stację, poza Dworcem 
Głównym. Prowadzone są różnego rodzaju 
ekspertyzy na zlecenie rządu. Natomiast re-
alnie, ta inicjatywa w najbliższych latach nie 
ma szans powodzenia. To są ogromne pie-
niądze i gdybyśmy jako kraj zaangażowali 
się teraz w budowę kolei dużych prędkości 
według projektu, który obejmuje Warszawę-

-Łódź-Poznań-Wrocław, to w perspektywie 
dziesięciu lat żadne inne inwestycje nie mo-
głyby być realizowane. Trzeba by zaanga-
żować kwotę kilkunastu miliardów złotych, 
o ile nie więcej. Obecna infrastruktura ko-
lejowa wymaga jeszcze sporych nakładów, 
i to jest pilniejsze.

 Na jakim etapie jest przejmo-
wanie przez spółkę Koleje Wielkopol-
skie całości Przewozów Regionalnych?

W tej chwili Koleje Wielkopolskie ope-
rują na wszystkich liniach niezelektryfiko-
wanych i na trasie z Poznania do Zbąszyn-
ka i  z  Poznania do Kutna. To około 40% 

rynku na terenie naszego województwa, 
pozostałe 60% wykonują Przewozy Re-
gionalne. Od nowego rozkładu jazdy, czy-
li od grudnia tego roku, Koleje Wielkopol-
skie przejmą następną linię – z Poznania 
do Gniezna i dalej do Inowrocławia. Osią-
gną nieco ponad 50% rynku. Byłoby wtedy 
dwóch przewoźników, którzy dzieliliby ry-
nek, chyba, że w Przewozach Regionalnych 
rozpoczną się procesy restrukturyzacyjne, 
które są trudne do przesądzenia. Dlatego 
też nie wykluczam, że w najbliższych la-
tach, pomimo nadziei na status quo, sytu-
acja może się zmieniać. 

 A co z tych roszad ma zwykły 
obywatel?

Ma to, że poprawia się rynek usług ko-
lejowych. Druga sprawa to ilość i częstotli-
wość połączeń, to jest jednak uzależnione 
od pieniędzy, które samorząd wojewódz-
twa może przeznaczyć, gdyż nie jest ta-
jemnicą, że Przewozy Regionalne nie są 
rentowne. Z  drugiej strony nie możemy 
zwiększać wydatków co roku. Chodzi o to, 
żeby za porównywalne pieniądze posze-
rzyć rynek usług, standard, racjonalizo-
wać koszty, a to może się odbywać przede 
wszystkim w warunkach konkurencji. 

 W  2009 roku na konferencji 
na Międzynarodowych Targach Poznań-
skich pt.: „Transport szynowy XXI wieku 
dla Polski”, mówiło się o renesansie pol-
skich kolei. Czy zmierzamy ku renesan-
sowi?

My patrzymy na spektakularne wy-
darzenia takie jak budowa kolei szyb-
kich prędkości, natomiast kolej, to przede 

wszystkim połączenia lokal-
ne i regionalne, to około 80% 
wszystkich przewozów pa-
sażerskich. Fakt czy ludzie 
mogą dojechać do pracy czy 
do szkoły decyduje o tym jak 
postrzegana jest ta branża. 
Przewozy długodystansowe 
są ważne, ale jest to tylko pe-

wien segment rynku. Spójrzmy co się dzie-
je jeśli chodzi o regionalne przewozy, woje-
wództwa mocno angażują się na przykład 
w wymianę taboru. U nas w Wielkopolsce 
z jednej strony jeżdżą nowoczesne, klima-
tyzowane autobusy szynowe, które obsłu-
gują linie niezelektryfikowane, z drugiej 
nowoczesne elektryczne zestawy trakcyj-
ne. Proszę mi pokazać, kiedy ostatni raz był 
kupiony nowy pociąg do Przewozów Re-
gionalnych? Ponad dwadzieścia lat temu. 
Dlatego właśnie teraz zajmują się tym sa-
morządy. Zaczął się duży ruch. Oczywiście 
jest to związane z polityką rządu, z dostęp-
nością pieniędzy z Unii, bez których ten 
proces byłby znacznie wolniejszy. Poza tym 
jest cały szereg inwestycji prowadzonych 
na torach, poprawia się ich infrastruktura, 
zaczynając od takich lokalnych wydarzeń, 
jak chociażby modernizacja linii z Pozna-
nia do Wągrowca, która była prowadzona 
z naszej inicjatywy i z pieniędzy programu 

Ku renesansowi?
Z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem rozmawia Mariola Zdancewicz
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regionalnego. Przypomnę, że nie tak daw-
no na tej linii pociągi jeździły na znaczą-
cych odcinkach z prędkością 30-40 km/h, 
bo tak fatalny był ich stan. Dzisiaj mkną 90 
czy nawet 110 km/h. Na trasie do Zbąszyn-
ka i Kutna, w tej chwili pociągi regionalne 
zaczynają już jeździć z prędkością nawet 
160 km/h. 

 Unijne zamieszanie z dofinan-
sowaniem do zakupu bydgoskich elfów, 
dotyczące podejrzliwego patrzenia 
przez Komisję Europejską na utworzo-
ną przez samorząd spółkę Koleje Wiel-
kopolskie, skończyło się dobrze i  dla 
Państwa i  dla nas. Kiedy pełny tabor 
czystych i  nowoczesnych pociągów po-
mknie wspomniane 160 km/h? 

Owszem, proces uzgadniania tego pro-
jektu w Brukseli był długotrwały. Natomiast 
czy to było związane z podejrzliwością wo-
bec nowej spółki czy wynikało z  innych 
przesłanek, nie chciałbym tego rozwijać. 
Faktem jest, że trwało to według mnie za 
długo, jednak szczęśliwie się skończyło i do 
końca roku dwadzieścia nowoczesnych el-
fów będzie już na torach w Wielkopolsce. 
W  pierwszych miesiącach nowego roku 
dołączą jeszcze dwa i cały projekt będzie 
zrealizowany. Do tej pory wykonawca ja-
kim jest PESA Bydgoszcz wywiązuje się 
z kontraktu wręcz wzorowo. Nie ma żad-
nych opóźnień, do jakości też nie mamy 
zarzutów. 

 W  Wielkopolsce będzie kilka 
znaczących odcinków dróg ekspreso-
wych. Proszę powiedzieć czy region ma 
wystarczająco dobre połączenia z Wro-
cławiem, Warszawą czy Gdańskiem? 
Które projekty mają szansę na realiza-
cję?

W zamierzeniach rządu, jeżeli chodzi 
o inwestycje na drodze S5 łączącą Poznań 
z Wrocławiem projekt jest w tej chwili na 
dobrych pozycjach rankingowych, będzie 
realizowany i to cieszy, bo jest to ważne 
z punktu widzenia regionu i połączeń ze-
wnętrznych. Natomiast naszą bolączką 
jest połączenie północ-południe, czyli tra-
sa S11, na której bardzo nam zależy i która 
prowadzi od morza przez Piłę, Poznań da-
lej Ostrów i Śląsk. Pomimo starań inwesty-
cje na tej trasie w najbliższych planach rzą-
dowych trudno się przebijają. Jest to w tej 
chwili dla nas, dla PSL podstawowe zada-
nie, żeby o to zabiegać, bo dopiero wtedy 
będziemy mogli mówić o naszym regionie, 
że jest dobrze skomunikowany wewnętrz-
nie jak i zewnętrznie. 

 W  Pana kompetencji jest też 
lotnisko Ławica. Jaką przyjęto filozofię 
wobec największego portu lotniczego 
w Europie, którym jest lub za chwilę bę-
dzie Berlin.
Niemcy przewidują, że będzie obsługi-
wał 22 mln pasażerów rocznie i  w  każ-
dej chwili może dostosować się do 
wymagań rynku. Ponad 60% będą sta-
nowiły połączenia niskokosztowe. Ko-

rzystać z  nich będzie 6 tys. osób na 
godzinę. Czy zatem potrafimy wykorzy-
stać ten obszar, który jest poza zainte-
resowaniem Niemców? Myślę tu o  wła-
snym potencjale rynku, nie do końca 
jeszcze wykorzystanym. 

Sytuacja jest bardzo złożona, ponie-
waż moloch jaki powstaje 300 km od Poz-
nania na pewno będzie miał na nas wpływ. 
Myślenie o tym, żeby dowozić samolota-
mi pasażerów z Poznania do Berlina nie 
wchodzi w grę. Na razie żaden przewoź-
nik nie upatruje w tym biznesu, bo jest to 
zbyt krótki dystans i w sytuacji znakomi-
tego połączenia autostradowego Pozna-
nia z Berlinem nie wytrzymuje konkuren-
cji. Mamy świadomość, że z oferty Berlina 
Poznanianie i  Wielkopolanie będą ko-
rzystać. Nasze lotnisko musi być spraw-
ne, mieć dobre propozycje, szczególnie 
w zakresie krótkich i średnich dystansów. 

Jednak nie wszystko zależy od Ławicy czy 
od naszej strategii w regionie. Tu decydu-
je ekonomia. Przewoźnik musi być skłon-
ny do współpracy i musi mu się to opła-
cać. Wydaje mi się, że duże znaczenie ma 
standard lotniska, a ten mamy znakomity. 
To jest jeden z elementów, który może za-
chęcać, aczkolwiek mam świadomość, że 
tylko jeden. 

 Czy nie obawiacie się Państwo 
odpływu pasażerów z  poznańskiej Ła-
wicy do Berlina? Kiedyś Niemcy chcie-
li turystycznie pozyskać Wielkopolskę 
i ponoć rozmawiali z Ławicą. Czy z tego 
coś wynikło?

Faktem jest, że konkurencji należy się 
obawiać. Na lotniska berlińskie dowozi się 
rocznie autobusami czy busami między 
1-1,5 mln pasażerów z  kierunku Wielko-
polski. I to jest ten 1-1,5 mln, którego Ła-
wicy brakuje w stosunku do Wrocławia czy 
Gdańska.

Musimy się nauczyć żyć w cieniu duże-
go sąsiada, bo to, że będziemy dla niego 
partnerem to są mrzonki. Byłem rok temu 
na lotnisku Schönefeld i zapoznawaliśmy 
się z budową, też padały takie kurtuazyjne 
stwierdzenia, że możemy współpracować, 
współdziałać. Kiedyś szansę upatrywano 
w tym, że loty nocne mogłyby być realizo-
wane częściowo do Poznania, bo Berlin ma 
ograniczenia środowiskowe, natomiast na-
sze ograniczenia są dzisiaj podobne. Limit 
lotów nocnych, który jest w tej chwili przy-
znany Ławicy jest nieznaczny i całkowicie 
wypełniony lotami czarterowymi. 

 Gdy rozbudowywano lotni-
sko w  Monachium, wiele mniejszych 
portów austriackich upatrywało w tym 
pogorszenie egzystencji, a  nawet ka-
tastrofę. Okazało się wręcz odwrotnie – 
olbrzym rozbudził infrastrukturę, tam-
tejsze porty urosły w  siłę. Czy uważa 
Pan, że z Ławicą może być podobnie?

Musimy na to spojrzeć mimo wszyst-
ko z trochę z innej strony. Przede wszyst-
kim skłonność do latania społeczeństwa 
determinowana jest poziomem zamożno-
ści mieszkańców. Biedni nie latają, bo ich 
na to nie stać. Latają bogatsi, gdyż trans-
port lotniczy jest szybki, ale też relatywnie 
droższy. To jest jeden determinant, który 
stawia nas w trochę gorszej sytuacji, po-
nieważ jeszcze nie jesteśmy tak zamożni 
jak Niemcy czy Austriacy. Duże lotniska 
jak Frankfurt lub Monachium, oddziału-
ją na innych zasadach, ponieważ zbierają 
pasażerów z ogromnej części Europy po to, 
żeby ich dalej ekspediować na długie dy-
stanse, takie jak Azja czy Ameryka. Spójrz-
my na Frankfurt, który obsługuje teraz oko-
ło 80 mln pasażerów, Monachium niewiele 
mniej – około 60 mln. A my mówimy o lot-
nisku Poznań Ławica, gdzie mamy 2 mln – 
taka jest skala porównawcza. 

fot. Maciej Ograbek

Wojciech Jankowiak jest wnukiem po-
wstańca wielkopolskiego. W swej karierze 
był Wiceprezydentem Miasta Poznania, 
I Wicewojewodą Wielkopolskim. Obecnie 
piastuje urząd Wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i jest odpowiedzial-
ny za funkcjonowanie Departamentu 
Transportu, Infrastruktury, Administracyj-
nego i Biura Zamówień Publicznych oraz 
Kancelarii Sejmiku. Podlega mu też Wiel-
kopolskie Biuro Planowania Przestrzenne-
go i Wojewódzki Urząd Pracy. Na arenie 
międzynarodowej reprezentuje nasz re-
gion w Kongresie Władz Lokalnych i Re-
gionalnych Rady Europy w  Strasburgu 
i jest przewodniczącym polskiej delegacji. 
Bogate doświadczenie administracyjne 
i gospodarcze, które posiada, nabył m.in. 
będąc Wiceprezesem Portu Lotniczego 
Ławica i członkiem Rady Nadzorczej TVP 
S.A. Od lat jest członkiem PSL i Wicepre-
zesem Wielkopolskiego Zarządu tej par-
tii oraz członkiem Rady Naczelnej. Od-
znaczony przez Prezydenta RP Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 9
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Z nadleśniczym Zbigniewem Szelągiem 
z Nadleśnictwa Łopuchówko, rozmawia 
Maja Netter 

 Okazją do spotkania z  leś-
nikami i  lasem w  Nadleśnictwie Łopu-
chówko, a  konkretnie w  kompleksie 
przy Dziewiczej Górze, był Dzień Lasu. 
Oprócz tego uroczystego dnia były też 
inne powody, aby się spotkać. Jakie?

Głównym powodem wyboru miejsca 
na obchody Regionalnych Dni Lasu, doko-
nanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Poznaniu w osobie dyrek-
tora Piotra Grygiera był fakt, że w nadle-
śnictwie zostały oddane do użytku trzy 
obiekty, służące koncentracji ruchu tury-
stycznego. Mowa o  trzech parkingach – 
pierwszy przy rezerwacie „Meteoryt Mo-
rasko”, drugi na terenie Biedruska, przy 
Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” i trze-
ci – największy kompleks – przy Dziewi-
czej Górze, otwarty właśnie tego dnia. 
Wszystkie wyposażone są w sanitariaty. 
Sprawa przyziemna, ale dla leśników bar-
dzo ważna, zwłaszcza przy wzmożonym 
ruchu turystycznym. Ponadto na terenie 
parkingu przy Dziewiczej Górze przewi-
dziana została sala edukacyjna, punkt ga-
stronomiczny i salon fotografii przyrodni-
czej. Jesteśmy w trakcie rozmów z Polskim 
Związkiem Fotografików Przyrody, który 

ma mieć nad tym salonem merytorycz-
ną pieczę. 

Inspiracją do powstania koncepcji tych 
miejsc i później jej realizacji były dwie oko-
liczności. Pierwsza kwestia – rezerwat „Me-
teoryt Morasko” jest obiektem unikato-
wym. Przyjeżdża tam bardzo dużo ludzi, 
zwłaszcza naukowców, gdyż oprócz tego 
rezerwatu podobny jest jeszcze tylko je-
den w Europie, na wyspie Sarema w Esto-
nii. Kilka lat temu zdarzyła się taka sytuacja, 
że przyjechała grupa Japończyków, poszli 
oglądać kratery po upadku meteorytów. 
Kiedy wrócili okazało 
się, że nie mogą wyje-
chać, ponieważ auto-
bus ugrzązł w  błocie 
na ówczesnym pseu-
doparkingu. Chcąc nie 
chcąc, mieli dodatko-
wą atrakcję w  posta-
ci wypychania pod-
topionego autobusu. 
Sytuacja komiczna, ale zarazem i żenująca, 
która, gdzie jak gdzie, ale w Poznaniu nie 
powinna mieć miejsca.

I druga sprawa – po oddaniu Dziewi-
czej Góry do użytkowania mieliśmy około 
16–17 tys. zewidencjonowanych wejść na 
wieżę widokową w ciągu pierwszych paru 
lat, a nie każdy przecież wchodzi na wieżę 

–  zatem ludzi, którzy to miejsce odwiedzili 

z pewnością było znacznie więcej. Kwestie 
sanitarne potrzebowały natychmiastowe-
go rozwiązania, żeby zwiedzający nie za-
łatwiali swych potrzeb w  lesie. Cóż, do-
tychczas to miejsce nie było powodem do 
dumy dla leśników.

 Miejmy nadzieję, że zwiedza-
jący to uszanują.

Wychodzę z  założenia, że znaczna 
większość społeczeństwa chce jakiegoś 
standardu, miejsc gdzie można zostawić 
auto, załatwić pierwsze potrzeby, a tych 
którzy niszczą jest tylko niewielki odse-

tek. Jednak zdaję 
sobie sprawę z tego, 
że będą jakieś szko-
dy, bo to jest nie-
uniknione. Zainte-
resowanie lasem 
i  jego wszechstron-
nym użytkowaniem 
pozaprodukcyjnym 
rośnie, co widzę rów-

nież po innym naszym rezerwacie – Śnie-
życowym Jarze, gdzie w okresie kwitnie-
nia też zwykle przyjeżdża po kilka tysięcy 
osób. Jestem zadowolony widząc, że przy-
gotowana ścieżka spełnia swą rolę, a  lu-
dzie odwiedzając rezerwat nie czynią 
w nim szkód.

 Jak ocenia Pan wiedzę o lesie 
wśród starszej i  młodszej młodzieży? 

Tym czym jest Puszcza Białowieska 
dla Polski, tym Puszcza Zielonka 

dla Wielkopolski – powiedział 
nadleśniczy Zbigniew Szeląg 

uzasadniając wybór miejsca na 
budowę obiektów turystycznych.

Dziewicza 
Góra 
– nowa 
odsłona
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Żeby coś szanować po-
trzebna jest też pewna wie-
dza. 

Uogólniając – jest bar-
dzo źle. Powtarzam to przy 
wszystkich nadarzających 
się okazjach, że programy 
szkolne skonstruowane są 
w ten sposób, że co prawda 
uczy się rzeczy potrzebnych, 
jednak po macoszemu trak-
towane są te, które nas bez-
pośrednio dotyczą i otaczają. 
Jak powiedział kiedyś profe-
sor Szafer – nawet osoby wy-
kształcone z tytułami nauko-
wymi, często przechodząc 
do pracy przez całe swoje życie przez ten 
sam park, obok tych samych drzew i krze-
wów, nie potrafią ich nazwać. Jest tak jak 
Pani mówi, że bez pewnej wiedzy nie ma 
mowy o szacunku i ochronie.

 Pana nadleśnictwo jest du-
żym obiektem, ma ponad 24 tys. hek-
tarów i właściwie graniczy z Poznaniem. 
Proszę powiedzieć, czy to sąsiedztwo 
jest dobre, czy nie?

Są i plusy i minusy. Mam kolegów, któ-
rzy pracują w bardzo odległych zakątkach 
Polski, gdzie do miasta rzeczywiście jest 
daleko i można im zazdrościć spokoju, czy-
li tego, czego od lasu oczekujemy, co jest 
dzisiaj, można rzec, jego synonimem. Nato-
miast ich działania na rzecz ochrony przy-
rody często nie spotykają się z tak szerokim 
odbiorem jak nasze. W lesie na efekty pracy 
czeka się bardzo długo, a my oprócz tych 
zwykłych leśnych obowiązków musimy 
w znacznie szerszym zakresie przygotować 
las na przyjęcie tysięcy turystów. To wiąże 
się z tworzeniem takiej infrastruktury jak tu 
na Dziewiczej Górze. Działania takie mają 
na pewno charakter zarówno spektakular-
ny jak i bardzo dla nas leśników praktyczny, 
związany z ochroną lasu.

 Ma Pan poligon na swoim te-
renie. Jak układa się współpraca z woj-
skiem?

Bardzo do-
brze, mimo że 
o b o w i ą z u j ą -
ce rozwiąza-
nia prawne są 
skomplikowane, bo teren poligonu jest w na-
szym posiadaniu, natomiast wojsko na mocy 
porozumienia ten teren użytkuje, czyli jest 
dwóch gospodarzy. Natomiast sama obec-
ność wojska, wbrew pozorom, jest dla przy-
rody bardzo korzystna. Wszystkie poligony, 
które znajdują się w Polsce prezentują wyso-
kie walory przyrodnicze. Wynika to z ograni-
czonego użytkowania tych obszarów. Przyro-
da jest w lepszym stanie, jest zdecydowanie 
ciekawsza i bogatsza. Przykładem może być 
dawny poligon Borne Sulinowo, gdzie po 
wyjściu Armii Czerwonej powołany został 
duży, ciekawy rezerwat wrzosowy. Teren na-
szego poligonu to obszar Natura 2000, bar-
dzo interesujący i zróżnicowany przyrodniczo. 
Pomimo, że teren poligonu w znacznej swej 
części przylega do Poznania, to żyje tu, czym 
się chwalimy, jedna z silniejszych i liczebniej-
szych populacji jeleni, którą szacujemy na ok. 
800–900 sztuk. Tak piękne rykowiska, jakie 
są w Biedrusku, można spotkać jeszcze tylko 
na Mazurach i w Bieszczadach. Rykowisko to 

okres godowy, gdy jelenie byki 
zabiegają o względy łań, wal-
cząc między sobą, odganiając 
słabszych rywali i  wabiąc sa-
mice przez ryczenie. Co cieka-
we, w Polsce jest raczej regu-
łą, że gody te odbywają się od 
zmroku, w nocy i do świtu, na-
tomiast tu, w Biedrusku, często 
już od godziny siedemnastej, 
przez całą noc i jeszcze prawie 

do południa można usłyszeć 
ryk byków. Świadczy to o sile 
i liczebności populacji, a jed-
nocześnie o  wspaniałych 
warunkach przyrodniczych 
terenu oraz spokoju wyni-
kającego ze słabej penetra-
cji ludzi ze względu na faktu, 
że jest to poligon. Jest też 
dużo dzików, danieli i saren, 
zwierzyna leśna-gruba czuje 

się dobrze i myślę, że nawet z czasem coraz 
lepiej. Jednak gorzej jest z drobną zwierzyną 
polną – brakuje bażantów, zajęcy i kuropatw.

 Chciałam jeszcze wrócić do 
uroczystości, byli znakomici goście, m.in. 
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, bi-
skup Edward Janiak, Marek Baumgart 
z  WFOŚiGW, przedstawiciele Straży 
Pożarnej, samorządów, nauki, szkół, 
stowarzyszeń, Lasów Państwowych. 
Przecięcie wstęgi odbyło się bardzo ory-
ginalnnie – nie nożyczkami a piłą. 

Tak, podkreśla to nasz leśny charak-
ter, miało też dostarczyć trochę rozrywki 
i śmiechu. Jak sama Pani widziała, w prze-
cięciu okazałej kłody udział brały trzy pary. 
To faktycznie coś zupełnie innego niż tra-
dycyjne przecięcie wstęgi nożyczkami – co 
każdy potrafi zrobić, natomiast piły, zwłasz-
cza ręczne, zostały wyparte z codziennego 
użytku i nie każdy umie się dziś nimi posłu-
giwać, a było to niegdyś podstawowe narzę-
dzie, którego używano w lesie. 

Jestem już sześć lat wojewodą, 
ale nigdy w taki sposób nie 

otwierałem obiektu. Gratuluję 
pomysłu – powiedział Piotr Florek 

Wojewoda Wielkopolski, który 
piłował drewno w towarzystwie 
dyrektora RDLP Piotra Grygiera.
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Idea kształcenia na poziomie uniwer-
syteckim posiada w Poznaniu juz niemal 
400-letnią historię. Przywilej i  prawo do 
kształcenia było na tyle ważne, że musiało 
zostało nadane a następnie potwierdzone 
przez kolejnych królów polskich. Duża od-
powiedzialność i misja w zakresie kształce-
nia młodzieży jest nierozerwalnie związana 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
do dzisiaj. W roku 1919, gdy trwały jesz-
cze spory o nowy kształt Polski, geografia 
miała znaczenie w dużej mierze polityczne. 
Z oddziałami wojska ziemie polskie prze-
mierzali geografowie, którzy zmieniali albo 

przywracali polskie nazwy miejscowości. 
Kolejna fala pionierska w geografii rozegra-
ła się po II Wojnie Światowej. Nowe obszary 
włączone w obręb Polski wymagały stwo-
rzenia od podstaw wiedzy fizjograficznej. 

Po wielu latach Wydział Nauk Geogra-
ficznych i Geologicznych rozpoczął kolejna 
przygodę związana z „kolonizacją” nowe-
go obszaru, tym razem będącą wynikiem 
świadomego wyboru: został przeniesiony 
na Morasko, na obrzeża Poznania. Do hi-
storii, po ostatnim w Collegium Maius Balu 
Geografa, przeszedł okres pracy w zabyt-
kowym gmachu. Za cenę utraty historycz-
nych pomieszczeń pojawiła się szansa na 

nowoczesność. Zbiegło się to z lawinowym 
rozwojem technik informatycznych i labo-
ratoryjnych, co zaowocowało wytworze-
niem całkowicie nowej jakości kształcenia 
i prowadzonych badań.

Morasko a  wraz z  nim miasteczko 
akademickie jest miejscem szczególnym 
przede wszystkim pod względem nagro-
madzenia ponadprzeciętnych zasobów 
przyrodniczych. W celu zrozumienia war-
tości tego obszaru warto cofnąć się w za-
mierzchłą przeszłość.  

Przenieśmy się w  wyobraźni do wy-
darzeń, które rozgrywały się na półkuli 

północnej około 20 000 lat 
temu. Europa przeżywa apo-
geum chłodu a północne re-
giony skuwa potężna czasza 
lodowa pokrywająca obszar 
od Wysp Brytyjskiech na za-
chodzie po Morze Barent-
sa na wschodzie. Lodowce 
sięgają Wielkopolski i  przy-
noszą z  dalekiej Skandyna-
wii materiał skalny, który po 
niezliczonych przeobraże-
niach stanowi to co jest bo-
gactwem całej Wielkopolski, 
mozaika gleb i  duża róż-
norodność krajobrazu. Jak 
wyglądał ówczesny świat? 
W  grocie Lascaoux, niezna-
ny łowca namalował sceny 
z polowań. Sahara nie była 
jeszcze taką jak dziś, naj-
prawdopodobniej stanowi-
ła step zamieszkany przez 
całkiem bogata populację 
zwierząt. Człowiek zamiesz-
kiwał nad jeziorami w  roz-
proszonych osadach i  nie 
przewidywał, że kiedyś jego 

świat skurczy się do miejsc, w których prze-
trwa woda. Gdyby jakiś myśliwy, w owym 
czasie zapuścił się na majaczącą na półno-
cy czaszę lodową, mógłby być pierwszym 
zdobywcą bieguna północnego. Dotarłby 
tam sucha nogą, no powiedzmy ośnieżo-
na nogą. Wracając z wyprawy na lodowiec 
zobaczyłby z góry sandr poznański, inaczej 
rzecz ujmując równinę piaszczysto żwiro-
wą pociętą korytami rzek wypływających 
z lodu.

Nic jednak nie trwa wiecznie, więc 
i czas wielkiego chłodu wypełniał się. Cza-
sze lodowe: europejska i  amerykańska  
zaczęły kurczyć się, góry lodowe juz nie 

dopływały do Wysp Kanaryjskich a lodow-
ce skracały swoja długość. Około 16 tys. lat 
temu odsłonił się spod lądolodu obszar 
Moraska. Wyobraźnia poparta wynikami 
badan naukowych podsuwa obraz Mora-
ska z tamtego okresu. Wędrujemy poprzez 
rumowiska głazów polodowcowych, for-
sujemy rozległe płaskie powierzchnie po-
przecinane korytami dzikiej wówczas War-
ty. Nie jest to bezpieczna droga, wszędzie 
rozpadliny, roztoki. Te, które przechodzili-
śmy rankiem jako wąskie strumienie, po 
południu okażą się rwącymi rzekami. Nie-
świadomie przekraczamy Różany Potok, 
który jest zasilany z widocznych na hory-
zoncie moren, za którymi jest juz tylko lo-
dowy świat. W lipcu mógł być to bardzo 
piękny świat, niebiesko pobłyskujący lód, 
olśniewająco biały śnieg, stosunkowo cie-
pło, do 10 stopni w słoneczny dzień. Gdy-
by nam sił i zapału starczyło na kontynu-
owanie wędrówki po lądolodzie, po kilku 
dniach dotarlibyśmy do pól śnieżnych. 
Oznaczałoby to, że jesteśmy powyżej linii 
wieloletniego śniegu. Najprawdopodob-
niej bylibyśmy już daleko za dzisiejszą do-
liną Noteci. Zimą taka wędrówka byłaby 
mało komfortowa, gdyż odbywałaby sie 
przy temperaturach rzędu minus 30°C. 

Najbardziej znaczącym elementem 
Campusu Morasko, będącym świadec-
twem tego okresu jest ciąg pagórków 
w północnej części nazywany Poznańską 
Strefą Czołowomorenową. Pagórki znaczą-
ce dawny zasięg czaszy lodowej urozma-
icały niegdyś także i sam Poznań. Dziś nie 
są już tak widoczne, przeszkadzały w roz-
woju miasta. Każdy z nowowybudowanych 
Wydziałów na Morasku posadowiony jest 
na innych osadach polodowcowych. Jedne 
na piaskach i żwirach, naniesionych przez 
rzeki lodowcowe i pra-Wartę a inne na sta-
rych, zdeformowanych przez lodowiec 
osadach, pochodzących jeszcze z okresu 
gdy teren Moraska porastał las tropikal-
ny. Niekiedy deformacje były tak znaczące, 
że do dziś są widoczne w lokalnych kulmi-
nacjach: Górze Moraskiej oraz Dziewiczej 
Górze, z której można spojrzeć na Kampus 
z drugiej strony Warty.

Wyobraźnia i nauka podsuwa takie ob-
razy jak wcześniej opisane i nie wiadomo 
czy człowiek mógł widziec Morasko „u zara-
nia”. Nie można jednak wykluczyć, że pier-
wotni łowcy, którzy wędrowali na przed-
polu lądolodu zapuszczali sie i w te rejony. 
Może nieznany przedstawiciel ludności 

MoraskoLeszek Kasprzak 

Morasko – geograficzny  
punkt widzenia

Autor na  Spitsbergenie
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magdaleńskiej zamieszkujący jaskinie pod-
krakowskie około 15 tys. lat temu zapusz-
czał sie i tutaj. Może po kilkunastu dniach 
wędrówki za mamutami lub dzikimi końmi, 
widział na horyzoncie ciąg wzniesień a nad 
nimi śnieżne chmury. 

W trakcie wędrówki przez minione ty-
siąclecia zatrzymajmy się nad brzegiem 
Warty około 10 000 lat temu.  Warta w tym 
czasie już przebiła się przez wzniesienia po-
zostawione przez lodowiec i wróciła do swo-
jego naturalnego biegu po okresie gdy mu-
siała płynąć wzdłuż czoła lodu aż do Morza 
Północnego. Powoli pogłębiła odcinek prze-
łomowy i wytworzyła tzw. Poznański Prze-
łom Warty. Warto jeszcze dla przypomnienia 
użyć słów „tzw” choć mieć należy nadzieję, 
że idea Parku Krajobrazowego „Poznański 
Przełom Warty”, nie będzie czekała na reali-
zacje przez nastepne 10 000 lat. W dolinie je-
steśmy świadkami pojawiania się pierwszej 

roślinności na Morasku. W miarę upływu 
stuleci tundra zastępowana jest przez zaro-
śla brzozowe, następnie las parkowy i wresz-
cie las mieszany z dużym udziałem dębu. 

Na piękny las dębowy musimy po-
czekać do roku 5000 lat wstecz, gdy brze-
gi Warty porastają masowo dęby. Każda 
większa powódź odkrywa nowe pnie de-
bowe zagrzebane w osadach rzecznych. 
Rok 5000 lat temu jest rokiem wyjątko-
wym dla Moraska i nie tylko. W tym wła-
śnie czasie pustynnieje Sahara, pojawiają 
się ludzie nad Nilem, powstają Cywilizacje 
Wielkich Dolin, państwowość, religia, pra-
wo... i wtedy właśnie gdzieś  daleko, na pół-
nocy, w nieprzebytych lasach, spada mete-
oryt... i ma to miejsce właśnie na Morasku. 

Warto dodać, że jest to jedno trzech zna-
nych miejsc w Europie, w których ślady im-
paktu meteorytowego są czytelne w osa-
dach miękkich. Miejsce upadku poddano 
ochronie prawnej jako „Rezerwat Meteoryt 
Moraski” ale jak sie wydaje, nadal nie jest 
wystarczająco mocno wyeksponowane.

Podsumowując naszą wycieczkę po-
przez tysiąclecia, można powiedzieć, że 
przyroda zrobiła wszystko, żeby Kampus 
UAM Morasko został ulokowany w  miej-
scu ze wszech miar wyjątkowym.   Jeżeli do 
tego dodać walory kulturowe i historyczne 
to obraz będzie pełny. Na tyle różnorodny 
i wyjątkowy, że należy dążyć do utworze-
nia Geoparku Morasko.

Obecny rozwój Kampusu Morasko do-
szedł do takiej fazy, w której są nowocze-
sne budynki dydaktyczne i naukowe, par-
kingi i podstawowa infrastruktura. Jednak 
wyzwaniem przyszłości jest ożywienie 

kampusu i  wykorzystanie wyjątkowości 
tego miejsca. Pierwszym i najważniejszym 
działaniem jest przedstawienie atrakcyjnej 
oferty dydaktycznej. Wydział Nauk Geogra-
ficznych i Geologicznych rokrocznie aktu-
alizuje kierunki studiów i specjalności oraz 
otwiera nowe. Ważnym przedsięwzięciem 
organizacyjnym i logistycznym jest przeno-
szenie ćwiczeń terenowych na teren Kam-
pusu. Dotyczyć to może zarówno ćwiczeń 
z geologii, geografii czy tez turystyki i re-
kreacji. Ważnym krokiem jest także wyko-
nywanie nowoczesnych opracowań geoin-
formacyjnych, czy też z zakresu gospodarki 
przestrzennej. Wydaje sie jednak, że po-
przez tworzenie podwalin do powołania 
Geoparku Morasko podstawowym staje 

sie zagospodarowanie bogactwa przyrod-
niczego, które może służyć wszystkim. 

Działania obecnie realizowane w zakre-
sie projektowania sprowadzają się do wy-
tyczenia traktów spacerowych oraz ście-
żek dydaktycznych, tablic informacyjnych, 
punktów widokowych. Działanie takie są 
ważne ale na realizację czekają te bardziej 
przyszłościowe choć poważniejsze w  za-
kresie kosztów. Każdy Kampus potrzebuje 
swojego rodzaju emblematu, wyznacznika, 
czegoś unikatowego. Ogólnie rzecz biorąc 
zasięg Kampusu wyznaczają Wzgórza Mo-
raskie i brzeg Warty. Taki obszar potrzebu-
je kręgosłupa komunikacyjnego, który sam 
w sobie mógłby być atrakcją. Takim elemen-
tem może być elektryczna kolejka łącząca 
Kampus z brzegiem Warty a tam przystań 
żeglarska czy choćby kajakowa. Zagospo-
darowanie meandru Warty poprzez zbudo-
wanie stanowisk pomiarowych oraz pomo-

stu drewnianego wydaje sie być zadaniem 
w zasięgu możliwości. Nieco bardziej ambit-
ny plan, choć pewnie jeszcze w sferze ma-
rzeń dotyczy kolejki napowietrznej przebie-
gającej od pętli autobusowej. Kolejny ważny 
aspekt to tablice elektroniczne, pozwalające 
zamieszczać istotne informacje, reklamy lo-
kalnych pracodawców ale i programy edu-
kacyjne a może nawet sezonowo kino let-
nie. Kampus z etapu budowania powinien 
wejść w etap ożywiania i w ten sposób prze-
kształcania w centrum kultury, nauki i edu-
kacji przyrodniczej dla każdego.     

Profesor Leszek Kasprzak jest dziekanem  
Wydziału Nauk Geograficznych i  Geologicz-
nych UAM

Krawędź czaszy lodowej na Morasku około 16 tys. 
lat temu. Widoczne pagórki wyłaniajęcej się z lodu 
poznańskiej strefy czołowomorenowej i obszar 
Kampusu UAM na Morasku stanowiący wówczas 
domenę rzek roztokowych. 

Okolice Góry Moraskiej około 16 tys. lat temu. Na pierwszym planie 
świeżo odsłonięte pagórki okolic Moraska i Suchego Lasu. W dali 
niebiesko-białe czoło lądolodu w lipcu. Za kilkadziesiąt lat spod 
lądolodu odsłoni się Równina Szamotulska. Do tego czasu jednak, 
możemy iść po powierzchni lądolodu do Bieguna Północnego.
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Z profesorem Jackiem Wysockim, rekto-
rem Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu, roz-
mawia Maja Netter

 W tym roku w maju Uniwersy-
tet Medyczny w  rankingach „Rzeczpo-
spolitej” i  miesięcznika „Perspektywy” 
znalazł się w pierwszej dziesiątce. Upla-
sował się o dwa miejsca wyżej niż ostat-
nio, na ósmym miejscu i jest tym samym 
drugą uczelnią medyczną w kraju. Ustę-
puje tylko Collegium Medicum UJ. Cze-
mu to Państwo zawdzięczacie?

Podchodzimy do rankingów z  pew-
ną dozą ostrożności. Jednak trzeba przy-
znać, że ten jako jedyny ma klarowną me-
todologię, ukazując za co i  jak punktuje, 
a w kapitule są znakomite nazwiska pol-
skich naukowców. Nie jest obiektywnym 
miernikiem, ale ma znaczenie wizerunko-
we, z czego zdajemy sobie sprawę. Pamię-
tam historię sprzed kilku lat, jak to przenio-
sła się do nas grupa tajwańskich studentów 
z innej uczelni medycznej w Polsce, po tym 
jak tamta wypadła bardzo źle w rankingu. 
Władze tajwańskie zasugerowały zmianę 
uczelni na tą, która jest na topie i dlatego 
trafili do Poznania. Ciężko pracujemy nad 
tym, żeby swoją pozycję utrzymać, a na-
wet jeszcze poprawiać. Rywalizacja między 
uczelniami jest na wielu obszarach. Stwo-
rzyliśmy warunki w  zespole kierującym, 

aby rozsądnie, nie niszcząc rzeczy do-
brych, proponować zmiany. To nam się 
w ostatnich latach udaje. Staramy się bar-
dzo dbać o jakość dydaktyki. Nasz student 
powinien być zadowolony. To nie jest łatwe, 
bo po pierwsze, nie wszyscy pracownicy są 
świetnymi dydaktykami, po drugie, studen-
ci z różnym zaangażowaniem podchodzą 
do poszczególnych przedmiotów. Zależy 
nam na ich opiniach, dlatego podejmuje-
my ogromny wysiłek, żeby każdy student 
oceniał pewien cykl zajęć. Chcieli, abyśmy 
te opinie zbierali elektronicznie, pytanie do 
Pani redaktor, jaki procent oddał elektro-
niczne ankiety? 

 ...myślę, że 3%, może trochę 
więcej...

...6%! Oczywiście jeżeli jakiekolwiek na 
tej podstawie wyciągnę wnioski, to moi 
koledzy, powiedzą, że to absurd. Więc wi-
dać, że to jest trudne. Kładziemy duży na-
cisk na zwiększenie wymagań naukowych, 
żeby dzisiaj u nas być adiunktem, zrobić 
doktorat, habilitację czy profesurę, to już 
są inne wymagania niż były pięć lat temu. 
Podnosimy poprzeczkę. Dopingujemy 
naszych pracowników, żeby aplikowali 
o granty krajowe i unijne na badania na-
ukowe. Bardzo pilnujemy naszej reputacji 
za granicą. Erasmusowcy są taką wizytów-
ką i oni nam tę opinię w świecie urabia-
ją. Ważne też są finanse uczelni. Planuje-
my się rozwijać, ale nie zadłużać. Z kolei 

trzeba też inwestować, budować nowe 
obiekty. To jest dosyć skomplikowany pro-
ces, ale biorąc wszystkie aspekty pod uwa-
gę, to nam się to udaje i idziemy w rankin-
gu w górę.

 W  związku ze starzeniem 
się społeczeństw, również polskiego, 
czy geriatria będzie Państwa oczkiem 
w głowie i czy młodzi idą chętnie na ten 
kierunek?

Muszę powiedzieć, że geriatria jest 
dziedziną niezbyt dobrze rozwiniętą na 
naszej uczelni. Brakuje specjalistów w Pol-
sce, to są pewne zaniedbania sprzed mi-
nionych lat. Próbujemy w tej chwili skupić 
się na tym kierunku. Porównując, dużo le-
piej na naszej uczelni wygląda opieka pa-
liatywna. Właśnie z uwagi na starzenie się 
społeczeństwa będą potrzebne liczniej-
sze kadry medyczne. Wielkim zmartwie-
niem, które dotknie Polskę będzie brak 
pielęgniarek. Pielęgniarstwo przez wiele 
lat było nieatrakcyjnym zawodem, przede 
wszystkim finansowo. Dziewczyny i pano-
wie, bo dzisiaj jest mieszane towarzystwo, 
nie wybierali tego zawodu. Przez wiele lat 
oferowaliśmy większą liczbę miejsc niż 
było chętnych. Dzisiaj sytuacja tego zawo-
du się poprawiła, natomiast w dalszym cią-
gu to jest on trudny. Trzeba pamiętać, że 
pielęgniarka ma gwarantowaną jedną nie-
dzielę wolną w miesiącu. Jeśli nie zadbamy 
o to, żeby zarabiały, miały jakieś przywileje, 

Podnosimy 
poprzeczkę
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godziwe warunki pracy, będzie niedługo 
ogromny kłopot. 

A  wracając do geriatrii, to potrzebu-
jemy też większej liczby fizjoterapeutów. 
Dziś już widzimy, że okuliści mają dużo 
pracy w związku z problemami związany-
mi z wiekiem. Z nim jest też łączy się zacho-
rowalność na nowotwory, więc onkologia 
puchnie. Proszę zobaczyć, ilu ludzi dzisiaj 
potrzebuje endoprotez, bo dożywa wie-
ku, którego kiedyś nie dożywali i chce da-
lej poruszać się o własnych siłach. Proszę 
zwrócić też uwagę, ile proble-
mów medycznych związanych 
jest ze starzeniem poza samą 
geriatrią. 

 ...są to też szanse 
dla uczelni…

Tak oczywiście. Myślę, że je-
żeli by się to wszystko tak line-
arnie rozwijało, to te obszary 
stworzyłyby dużo miejsc pra-
cy. Pod warunkiem, że młodzi 
ludzie przestaną wybierać po-
pularne kierunki humanistycz-
ne a staną się pielęgniarką czy 
fizjoterapeutą. Otworzyliśmy 
terapię zajęciową i optometrię, 
w przyszłym roku protetykę słu-
chu. Te obszary dadzą ludziom 
pracę. Gdyby pielęgniarka z dyplomem dziś 
przeszła się po poznańskich szpitalach to 
pracę ma od ręki. Z tym przekazem musimy 
dotrzeć do młodych ludzi, podobnie jak po-
litechniki, które przekonały młodzież, że jeżeli 
zdobędzie dyplom inżyniera, to znajdzie pra-
cę. W obszarze służby zdrowia, jak słusznie 
Pani zauważyła, dużo kierunków związanych 
ze starzeniem się społeczeństwa, będzie ofe-
rowało miejsca pracy i nieuchronnie musi być 
w Polsce większa liczba placówek, które zaj-
mą się osobami w wieku podeszłym, nieko-
niecznie całodobowo. Weźmy 
na przykład człowieka, który ma 
starszą matkę, i trudno samą zo-
stawić ją w domu. Gdyby więc 
miał pod ręką taką placówkę, 
dokąd mógłby ją o ósmej rano 
zawieźć i odebrać po południu, 
gdzie byłaby bezpieczna, zjadła 
obiad, miała ciekawe zajęcia, to 
wiele osób by z tego skorzysta-
ło. To jest obszar, w który moż-
na inwestować, za to by ludzie 
chętnie zapłacili. Naszą rolą będzie szkolenie 
kadry, która kiedyś się tym zajmie.

 Planuje Pan dalszą rozbudo-
wę uczelni, myślę tutaj o Collegium Far-
maceuticum i o profesjonalnym labora-
torium, to świetny pomysł na łączenie 
nauki i przemysłu.

To projekt, o którym myślę od wielu lat. 
Wydział Farmaceutyczny powinien być lo-
komotywą uczelni, jeśli chodzi o finanse 

i  o  wdrożenia, a  nie jest. Nie ma dobrej 
współpracy przemysłu farmaceutycznego 
z uczelniami, nie bez znaczenia jest fakt, 
że większość tego przemysłu w  Polsce 
jest obca. Mimo to jest to obszar do zago-
spodarowania i tu widzę jedną z szans na 
rozwój tej części uczelni związanej z prze-
mysłem i technologiami, które potrzebu-
ją nowych leków, substancji, badań jako-
ściowych. Chciałbym stworzyć w Poznaniu 
centrum innowacji farmaceutycznej, które 
służyłoby współpracy uniwersytetu z prze-

mysłem. Pozwoliłoby też nowocześniej 
kształcić studentów tego kierunku.

 Na jakie pieniądze Pan liczy 
i skąd?

Liczę na unijne pieniądze. Unia jest go-
towa w następnym rozdaniu dać je na in-
nowacje, nowe technologie, patenty i my 
chcemy wstrzelić się w to zapotrzebowanie 
swoją propozycją.

 Obchodziliście Państwo nie-
dawno stulecie polskiej ortopedii, któ-
ra powstała w 1913 roku w Poznaniu.

Tak, to jedna z  najstarszych dzie-
dzin na naszej uczelni. Właśnie w Pozna-
niu tworzyła się polska ortopedia. Or-
topedzi szanują tradycję, budują swoją 
historię, pochylają się nad nią. Podczas 
uroczystości pokazano, co poznańska or-
topedia w Polsce zrobiła. Powiem może 
tylko o dwóch spektakularnych wydarze-
niach, które są już historią. Kiedyś nagmin-
ne były zwichnięcia stawu biodrowego 

u niemowląt, dziś prawie się ich nie spo-
tyka. Profesor Wiktor Dega był twór-
cą wczesnego wykrywania tej wady, co 
skutkowało wyleczeniem bez konieczno-
ści operowania. Dziś są inne metody, ale 
wówczas to był olbrzymi problem. Jego 
szkoła zmieniła wizerunek Polski w świe-
cie. Druga rzecz – w Poznaniu powstawała 
nowoczesna rehabilitacja związana z epi-
demią polio w naszym kraju. Ta rehabili-
tacyjna część ortopedii odegrała również 
wielką rolę. Nasi ortopedzi, wymienię cho-

ciażby profesora Jerzego Kró-
la, tworzyli ją w wielu innych 
krajach i jeździli jako eksperci 
Światowej Organizacji Zdro-
wia, WHO. Poznańska do dziś 
jest silna, ma swoje specjal-
ności, chociażby ortopedię 
dziecięcą czy endoskopowe 
zabiegi stawowe, ma również 
bardzo dobrych fachowców 
od skrzywień kręgosłupa.

 Rozwój cywiliza-
cyjny powoduje to, że wzra-
sta liczba ciężkich urazów 
wielonarządowych. W związ-
ku z  tym jesteście Państwo 
patronem VIII Międzynaro-
dowego Kongresu Polskiego 

Towarzystwa Rehabilitacyjnego, pod-
czas którego na początku września bę-
dziecie się dzielić różnymi doświad-
czeniami. To jest też część Państwa 
działania?

W tradycji uczelni był obecny nurt re-
habilitacyjny. Niestety z  pewnym żalem 
mogę powiedzieć, że jest niedoceniony 
w Polsce ogólnie i przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia też. W Polsce znikają z mapy 
ośrodki zajmujące się rehabilitacją, zamiast 
przybywać. Znikają, bo są źle finansowa-

ne i stanowią dla dyrektorów 
szpitali problem z ich utrzyma-
niem. Rehabilitacja jest drogą 
dyscypliną, to nie ulega kwe-
stii. Jednak na świecie dokła-
dają do niej często firmy ubez-
pieczeniowe, dlatego że celem 
jest przywrócenie człowieko-
wi sprawności, optimum, jeśli 
może wrócić do pracy. Druga 
rzecz, o czym Pani wspomnia-
ła – dzisiejszy świat, komunika-

cja, wypadki, urazy sportowe – powodują, 
że trzeba się tymi ludźmi zająć. Rehabilita-
cja jest fascynującą dziedziną, gdyż osiąga 
się wspaniałe rezultaty, ale musi być doce-
niona. Myślę, że na tym kongresie koledzy 
będą na ten temat mówić i apelować do 
różnych podmiotów decyzyjnych w  Pol-
sce, że rehabilitację trzeba ratować, gdyż 
nie rozwija się na miarę potrzeb.  

fot. Mirosław Baryga

Autor projektu koncepcyjnego Front Architects
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Z europosłem Andrzejem Grzybem roz-
mawia Merkuriusz

 W październiku 2012 roku Ko-
misja Europejska przedstawiła projekt 
zmieniający wcześniejszą dyrektywę 
o jakości paliw. Jaki był cel tej zmiany?

Celem zmiany dyrektyw o jakości pa-
liw oraz promowaniu odnawialnych źró-
deł energii jest próba ograniczenia tzw. 
efektu pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów (ILUC). Oznacza to, mówiąc pro-
ściej, przeznaczanie gruntów dotychczas 
nierolnych pod uprawy żywnościowe 
w miejsce tych, na których zamiast żyw-
ności rozpoczęto uprawy pod produkcję 
biopaliw. Należy jednak zauważyć, że na-
ukowcy przedstawiają skalę tego zjawiska 
jedynie szacunkowo, a nie przedstawiają 
jednoznacznej recepty na jego ogranicze-
nie. Co więcej – ta sytuacja nie ma miejsca 
w Polsce.

 W  produkcji biopaliw szcze-
gólnego znaczenia nabiera uwzględnie-
nie emisji gazów cieplarnianych, zwią-
zanej ze zmianą użytkowania gruntów 
(indirect land use change– ILUC). Co to 
oznacza w praktyce?

Zjawisko to występuje głównie tam, 
gdzie są importowane biokomponenty. 
W państwach, które je eksportują, miało 
dojść do wyparcia upraw żywnościowych 
przez uprawy na potrzeby biopaliw. Efekt 
ILUC polega na tym, że z powyższego po-
wodu trzeba przeznaczyć nowe grunty na 

potrzeby żywnościowe – w związku z tym 
wycina się lasy w strefie podzwrotnikowej, 
np. w Pakistanie czy Indonezji. Dodatkowa 
emisja nie jest bezpośrednia, a jest raczej 
związana z utratą zdolności absorpcyjnej 
lasów. Dotyczy to między innymi terenów, 
gdzie uprawia się palmowce wykorzysty-
wane do produkcji oleju. 

 Wbrew powszechnym prze-
konaniom, dodatkowe biopaliwa na 
unijnym rynku mogą mieć o  wiele gor-
szy wpływ na klimat niż paliwa kopal-
ne. Warto przypomnieć, że opublikowa-
ny przez Instytut Europejskiej Polityki 
Ochrony Środowiska (Institute for Euro-
pean Environmental Policy, IEEP) raport 
na temat wpływu rozwoju zapotrzebo-
wania na biopaliwa na zmiany w emisji 
CO2 wykazał, że do roku 2020 wykorzy-
stanie biopaliw może spowodować do-
datkową emisję nawet 56 mln ton CO2 
netto. To tak, jakby na europejskich 
drogach przybyło od 12 do 26 mln sa-
mochodów.

Problem polega na tym, że nie jest 
pewne, czy jeśli ograniczymy produkcję 
biopaliw w Europie, to zmniejszymy upra-
wy w strefie podzwrotnikowej. Propozycja 
Komisji Europejskiej, czy też studium IFPRI, 
na którym KE opierała swoje stanowisko, 
zakłada, że możemy w prosty sposób wró-
cić do sytuacji sprzed wprowadzenia bio-
komponentów w transporcie. Nie jest to 
jednak takie proste – raz uruchomionej 
machiny produkcyjno-marketingowej nie 

jest tak łatwo zatrzymać. Szczególnie, gdy 
oferuje konkurencyjne ceny.

 Europa chce osiągnąć cele 20–
20–20, czyli o  20% obniżyć emisję ga-
zów cieplarnianych, zwiększyć o  20% 
efektywność energetyczną i  osiągnąć 
20% udziału energii odnawialnej w ko-
szyku energetycznym, ale staje przed 
koniecznością importu biopaliw spoza 
UE lub przeznaczenia pod uprawę ro-
ślin na cele energetyczne około 13 mln 
ha, a  w  Polsce mamy w  uprawie około 
14,5 mln ha. Paradoksalnie może to pro-
wadzić do zwiększenia globalnej emi-
sji gazów cieplarnianych ze względu 
na wylesienia lasów tropikalnych pod 
uprawę choćby  genetycznie zmodyfi-
kowanej soi! Jak Pan to skomentuje?

Już wspomniałem, że trudno jest za-
trzymać wycinkę lasów tropikalnych tylko 
przez zmniejszenie popytu na biopaliwa 
na rynkach europejskich. Co więcej, jeśli 
popatrzeć na sytuację w  Polsce, ograni-
czenie produkcji rzepaku spowoduje wła-
śnie wzrost upraw genetycznie zmodyfiko-
wanej soi. Produktem ubocznym rafinacji 
biodiesla z rzepaku jest produkcja paszy 
wysokobiałkowej – następuje tu efekt sy-
nergii. Jeśli zrezygnujemy z upraw rzepaku, 
będziemy musieli uzupełnić niedobory na 
rynku pasz, czyli przyczynimy się również 
do wzrostu emisji CO2. Co więcej, w Polsce 
produkcja rzepaku w dużej mierze zastąpi-
ła uprawy buraka cukrowego, które zosta-
ły zmniejszone w efekcie reformy unijnego 

Nie zmieniać reguł 
w trakcie gry
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rynku cukru. Ponadto UE w polityce rolnej 
wprowadza konieczność zostawiania odło-
giem części gruntów, które można przecież 
przeznaczyć pod uprawy np.: rzepaku czy 
roślin białkowych.

 Jak podaje międzynarodowa 
organizacja Oxfam, zajmująca się re-
dukcją ubóstwa, pomocą humanitarną 
i  kształtowaniem sprawiedliwej poli-
tyki rozwojowej, ziemia wykorzystana 
pod uprawę biopaliw dla Europy w cią-
gu ostatniego roku mogłaby wykar-
mić 127 mln osób. Dopłaty do biopaliw 
w  Unii Europejskiej kosztują każde-
go dorosłego przeciętnie 30 euro rocz-
nie. Równocześnie ceny soi i kukurydzy 
osiągnęły tego lata rekord. Szacuje się, 
że polityka promująca biopaliwa, może 
podnieść ceny żywności do 2020 roku 
nawet o 36%. 

Na niektórych rynkach rzeczywiście 
istnieje korelacja między przeznaczeniem 
upraw na biokomponenty a ceną np. soi 
czy kukurydzy. Jednak trzeba pamiętać, że 
wzrost cen dyktowany jest również przez 
inne czynniki. W czasie kryzysu nastąpił 
generalny wzrost cen żywności, spowo-
dowany lokowaniem kapitału na rynkach 
żywnościowych w miejsce rozchwianych 
i  coraz mniej pewnych rynków finanso-
wych. Co do argumentu Oxfamu, praw-
dziwy byłby on wtedy, gdyby przed roz-
poczęciem produkcji biopaliw ta ziemia 
rzeczywiście wykarmiała 127 mln osób, ale 
tak przecież nie jest. 

Jednocześnie wyrzucamy około 30% 
żywności przetworzonej. 

 Obecne rozwiązania w  Unii 
Europejskiej stawiają za cel dziesię-
cioprocentowy udział biokomponen-
tów w  paliwach. Komisja Europejska 
utrzymuje ten cel, jednocześnie jednak 
ogranicza udział biopaliw pierwszej 
generacji, czyli paliw zawierających bio-
komponenty roślinne, do 5%, pozosta-
łą część nakazując uzupełnić bardziej 
zaawansowanymi i  zrównoważonymi 
komponentami. Wywoła to skutki dla 
przemysłu biopaliwowego, gdyż w  Pol-
sce większość inwestycji sfinansowa-
no z  kredytów, stąd pytanie o  prawo 
przedsiębiorców do przewidywalnych 
długoterminowych skutków inwesty-
cji w  oparciu o  przyjęte prawo UE. Do-
dam, że paradoksalnie część inwestycji 
dofinansowano również ze środków UE, 
a jednym ze wymogów była żywotność 
ekonomiczna przedsięwzięcia!

W tym tkwi cały problem. Nie należy 
zmieniać reguł w trakcie gry. Z naszych in-
formacji wynika, że w Polsce już pod koniec 
bieżącego roku osiągniemy 6,75% udziału 
biokomponentów w  paliwach. Przedsię-
biorcy i rolnicy na podstawie dyrektywy 

z 2009 roku zainwestowali znaczące środki 
w uruchomienie upraw oraz infrastruktury 
przetwórczej. Robili to, wierząc w pewność 
obowiązującego prawa. Co więcej, byli do 
tego zachęcani, gdyż państwom, które nie 
wypełniłyby zapisów dyrektyw, groziłyby 
sankcje. Dlatego też w Parlamencie Euro-
pejskim dążymy do takiej zmiany propo-
zycji Komisji, która nie rodziłaby negatyw-
nych skutków dla przedsiębiorców. To są 
konkretne firmy, konkretne miejsca pra-
cy, które mogą być zlikwidowane przez 
wprowadzenie ograniczenia w produkcji 
biopaliw.

 Postuluje się, by biopaliwa II 
generacji, czyli wytwarzane między in-
nymi z  lignocelulozy i  odpadów spo-
żywczych, liczyć podwójnie co do efek-
tu redukcyjnego, pozostałe liczy się 
tylko raz. Proszę powiedzieć, czym jest 
efekt redukcyjny i czemu ma służyć ten 
przelicznik?

Efekt redukcyjny czyli ile mniej zosta-
nie wyemitowanego dwutlenku węgla. Ów 
przelicznik  ma w założeniu 
promować produkcję za-
awansowanych biopaliw. Im 
więcej państwa członkow-
skie używałyby takich kom-
ponentów, tym więcej mo-
głyby sobie wliczyć do celu 
redukcyjnego. My się temu 
rozwiązaniu sprzeciwiamy, 
uznając, że zdecydowanie 
silniejszym impulsem dla 
produkcji zaawansowanych 
biokomponentów będzie 
wprowadzenie wiążącego 
celu ich udziału w paliwach 
na poziomie 2%. Wielo-
krotne liczenie przecież nie 
zwiększy ilości biopaliw II 
generacji na rynku – to tyl-
ko wygodne statystyczne dane, które mają 
uspokoić zwolenników takich decyzji.

 Komisja Europejska jeszcze 
to pogłębia, wprowadzając zasadę li-
czenia podwójnego i poczwórnego dla 
zaawansowanych biokomponentów, aż 
do osiągnięcia 10% ich zawartości w pa-
liwie. Czy nie jest to przypadkiem fikcją 
prawną i  czy jest to fizycznie możliwe 
do osiągnięcia?

Obecnie przemysł biopaliwowy nie 
jest w  stanie wprowadzić zaawansowa-
nych biokomponentów na szerszą skalę. 
Realnym wydaje się być około 2% do 2020 
roku. Taki też cel chcemy wprowadzić do 
dyrektywy. Ma Pani rację, , że podwójne 
czy poczwórne liczenie jest rodzajem fik-
cji prawnej. W  tym przypadku jej zasto-
sowanie spowoduje zbytnią komplikację 
prawa, a  to, jak wiadomo, może prowa-
dzić do różnego rodzaju nadużyć. Dlatego 

też opowiadamy się za dużo prostszym 
rozwiązaniem. 

 Czy są zatem inne projekty?
Nie ma obecnie mowy o  innych pro-

jektach, natomiast propozycja Komisji Eu-
ropejskiej podlega zwykłej procedurze le-
gislacyjnej – decyzję co do ostatecznego 
kształtu dyrektywy podejmie Parlament 
Europejski i Rada. Komisja Przemysłu Ba-
dań i Energii (ITRE), w której również pra-
cuję, przegłosowała właśnie taką uprosz-
czoną propozycję, którą w dużej mierze 
popieramy. Niestety, nie w całości. W wy-
niku uporu frakcji socjalistycznej zawarty 
został kompromis, ustanawiający ograni-
czenie dla biokomponentów pochodze-
nia rolniczego na wysokości 6,5%, czyli na 
zbyt niskim dla nas poziomie. Grupa Libe-
rałów gotowa była poprzeć korzystniejsze 
rozwiązanie na poziomie 7%. W końcu Ko-
misja Rolnictwa (AGRI) przegłosowała ko-
rzystniejszą dla nas wersję.

W PE ścierać się teraz będą dwie wi-
zje – ta zaprezentowana przez  komisje 

ITRE i AGRI oraz proponowana przez Ko-
misję Środowiska (ENVI), która zapewne 
będzie dążyć do jeszcze większego za-
ostrzenia dyrektywy. Mamy nadzieję, że 
na sesji plenarnej poparcie większości zy-
ska opcja zdroworozsądkowa, przedsta-
wiona przez komisję ITRE lub lepsza. Bę-
dziemy oczywiście również składać na 
sesję plenarną  poprawki zmniejszające 
ograniczenia w produkcji biopaliw z su-
rowców rolniczych do satysfakcjonujące-
go nas poziomu. Jednak nawet ta mniej 
korzystna propozycja jest dobrą podsta-
wą do osiągnięcia zadowalającego kom-
promisu w Radzie. 

Przecież takiej decyzji oczekują rolnicy 
i przedsiębiorcy, którzy mają prawo wyma-
gać, aby reguł nie zmieniać co cztery lata. 
Wszyscy wołają o tworzenie miejsc pracy, 
a przykład tej zmiany to lekkomyślna ich 
likwidacja.   



Rocznicowe spotkanie Wielkopolskie-
go Klubu Kapitału tradycyjnie odbyło się 
w poznańskim Meridianie, a uroczystości 
patronowali honorowo: Ambasador Wiel-
kiej Brytanii Robin Barnett, który zaszczycił 
swoją obecnością i wygłosił okolicznościo-
we przemówienie, Ambasada Republiki Fe-
deralnej Niemiec w Warszawie oraz Land 
Brandenburgia, który reprezentował Dr. Pe-
ter Kohnert, przedstawiciel Ministerstwa Go-
spodarki i Spraw Europejskich Landu. 

Ze strony polskiej w uroczystości udział 
wzięli: Wojewoda Wielkopolski Piotr Flo-
rek, Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego Wojciech Jankowiak, Prezydent 
Miasta Poznania Ryszard 

Grobelny, Wicestarosta Poznański Tomasz 
Łubiński oraz parlamentarzyści, przedsta-
wiciele korpusu dyplomatycznego i kon-
sularnego, przedstawiciele świata biznesu, 
nauki, kultury i mediów. 

Imprezę otworzył nowy prezydent WKK 
Szczepan Gawłowski prezentując historię Klu-
bu. Wspólnie z Jubilatem swoje dziesięciole-
cie obchodziło Polsko-Niemieckie Koło Go-
spodarcze w Poznaniu. Obie organizacje chcą 
ściślejszej współpracy przedsiębiorców z Wiel-
kopolski i Brandenburgii, został więc przeka-
zany list intencyjny adresowany do premiera 
Kraju Związkowego Brandenburgia Matthia-
sa Platzecka 

Uhonorowani:
Medale iM. Witolda CeliChoWskiego

Paweł Bugajny – Prezes Zarządu , 
Trust S.A.
Tomasz Desko – Prezes Zarządu, Cer-
mag Poznań Sp. z o. o.
Adam Michańków – Prezes Zarządu, 
Fresh Brand Design Sp. z o.o.
Jacek Pachocki – Prezes Zarządu, 
Pewność Sp. z o.o.

odznaki honoroWe za zasługi dla rozWo-
ju WojeWództWa Wielkopolskiego

Jarosław Hrab – Prezes Zarządu, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe Polkork S.A.
Artur Różycki – Prezes Zarządu, Enea 
Operator Sp. z o.o.

Wyróżnienia prezydenta Miasta 
poznania 
Zygmunt Garstecki – Dyrektor Naczel-
ny, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo 
Motoryzacyjne  
Pol-Car Sp. z o.o.
Stanisław Murawski – Prezes Zarządu, 
Poznański Bank Spółdzielczy
Mariusz Wiatrowski – Prezes Zarządu, 
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Wyróżnienia starosty poWiatu 
poznańskiego

Dominika i Dariusz Bońkowscy – 
Właściciele Toyota Bońkowscy
Maciej Szperliński – Prezes Zarządu, 
CheMeS Sp. z o.o.
Zakłady Drobiarskie Koziegłowy

Z perspektywy  dwóch dekad
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i Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka.

Podczas spotkania wyróżnieni zostali za-
służeni członkowie WKK – medalami im. Wi-
tolda Celichowskiego przez Wojewodę Wiel-
kopolskiego oraz odznakami honorowymi 
za zasługi dla Województwa Wielkopolskie-
go i  Powiatu Poznańskiego przyznanymi 
przez Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego i Starostę Poznańskiego. Tych, którzy 
szczególnie przyczynili się do rozwoju stoli-
cy Wielkopolski uhonorował ponadto Prezy-
dent Miasta Poznania.

Wyróżnione zostały także osoby, które  
są w WKK od początków jego istnienia. Tra-
dycyjnie już wręczone zostały Wielkopolskie 

Filary Biznesu 2013 za szczególne zasługi dla 
rozwoju gospodarczego Wielkopolski i po 
raz pierwszy w historii Honorowe Kryszta-
ły Prezydenta WKK za zasługi dla regionu 
wielkopolskiego. 

Wieczór umilał gościom kwartet smycz-
kowy, a w drugiej części do tańca przygrywał 
zespół Nadir. 

Aktualnie Wielkopolski Klub Kapitału 
liczy ponad sto trzydzieści osób - właści-
cieli lub menedżerów dwustu pięćdziesię-
ciu przedsiębiorstw, zatrudniających łącz-
nie ponad trzydzieści tysięcy pracowników. 
WKK zrzesza również cudzoziemców, któ-
rych firmy działają w Wielkopolsce. 

fot. M.Glabiszewska

statuetki okoliCznośCioWe dla CzłonkóW– 
–założyCieli Wkk
Jarosław Hrab – Prezes Zarządu, Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
Polkork S.A.
Henryk Judkowiak – Prezes-Dyrektor, 
Wielkopolski Klub Kapitału
Halina Olszewska – Właścicielka Deli-
katesów Mięsnych Prosiaczek 
Mieczysław Olszowiec – Właściciel-De-
aler BMW Olszowiec Sp. z o.o. Sp. K.
Wojciech Smorawiński – Właściciel, 
Dyrektor P.H. Smorawiński i Spółka W. 
Smorawiński i A. Smorawiński s.j.
Romuald Szperliński – Prezes Zarządu 
PHZ i ITH Intrex 
Włodzimierz Walkowiak – Konsul Ho-
norowy Wielkiej Brytanii

 honoroWy kryształ prezydenta Wkk 
z okazji XX-leCia za zasługi dla regionu 
Wielkopolskiego 
Alicja Kobus – Przewodnicząca Związ-
ku Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w RP Filia w Poznaniu
Angelika Menze – Przedstawiciel kraju 
związkowego Brandenburgia w Wiel-
kopolsce, Członek Zarządu ds. orga-
nizacyjnych – Polsko-Niemieckie Koło 
Gospodarcze w Poznaniu
dr Andrzej Byrt – Prezes Zarządu MTP 
Sp. z o.o.
dr Marian Król – Prezydent Towarzy-
stwa im. Hipolita Cegielskiego

 Wielkopolskie Filary Biznesu 2013
Marek i Roman Błaszak – Właścicie-
le Fabryki Mebli Biurowych „Maro” Sp. 
z o.o. 
Maria Czwojdrak – Prezes Zarządu, 
Średzka Spółdzielnia Mleczarska „Jana”
Marco Foelske – Dyrektor Generalny, 
Sheraton Poznań Hotel
Marta Głowacka – Przewodnicząca Za-
rządu Benus Sp. z o.o.
Robert Werle – Prezes, Automobilklub 
Wielkopolski

Z perspektywy  dwóch dekad
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GRUPA SFPI Sp. z o.o.

   

Przez ostatnie 7 lat wyprodukowaliśmy w sumie ponad 600 wirówek. Posiadamy liczne 
referencje na komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków w Polsce i za granicą. 
Firma posiada również przewoźną stację odwadniania z zainstalowaną wirówką najnowszej 
generacji do przeprowadzania prób bezpośrednio u klienta.
Serwis oraz części zamienne dostępne we Wronkach. 

Spomasz - Wronki Grupa SFPI Sp. z o.o.  ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki
tel. +48 67 25 45 128, fax.+48 67 25 45 125, email: marketing@spomasz-wronki.com.pl www.spomasz-wronki.com.pl 

Spomasz – Wronki jest producentem:
» wirówek dekantacyjnych, 
» kompletnych stacji odwadniania osadów ściekowych,
» stacji przyjęcia surowca w biogazowniach,
» wirówek do odwadniania substratu pofermentacyjnego w biogazowniach.

Spomasz Wronki –  
rozwiązania 
dla oczyszczalni ścieków 
i biogazowni

Stosujemy konsekwentnie System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
i Jakością obejmujący usługi outsourcin-
gu IT takie jak: udostępnianie systemów 
klasy ERP, administrowanie infrastrukturą 
IT, wynajem zasobów IT. W ramach tych 
usług zapewniamy ściśle określony dla 
każdego klienta Gwarantowany Poziom 
Usług (SLA).

Nasze certyfikaty spełniają wy-
magania norm: PN-EN ISO 9001:2009, 
PN-ISO/IEC 20000-1:2007 oraz PN-ISO/
IEC 27001:2007.

Zostaliśmy dwukrotnie wyróżnieni 
przez Urząd Komitetu Integracji Europej-
skiej Medalem Europejskim za realizo-
wane usługi outsourcingu IT. Także dwu-
krotnie, redakcja magazynu MSI Polska, 
przyznała nam tytuł „Najlepszy dostawca 
IT dla przemysłu w kategorii outsourcing”. 
Od roku 2009 jesteśmy posiadaczami sta-
tuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play”.ZETO S.A. w Poznaniu jest firmą aktywnie działającą na 

rynku usług informatycznych od prawie 50 lat. Dysponuje 
dużym potencjałem usługowym, profesjonalną wiedzą, no-
woczesnym sprzętem komputerowym oraz najnowszymi 
rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi klientom 
wyłączną koncentrację na swojej podstawowej działalności, 
a w konsekwencji osiąganie przez nich biznesowych sukcesów.

ZETO S.A. w Poznaniu, ul. Fredry 8a, 60-967 Poznań, tel.: (61) 852 65 85, fax: (61) 852 16 34, info@zeto.com.pl, www.zeto.com.pl



Wybierając się na wycieczkę po Po-
wiecie Poznańskim, warto przebyć trasę 

„Śladami podróżników dookoła Poznania” 
i odwiedzić: Muzeum-Pracownię Literacką 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Zgro-
madzenie Słowa Bożego Księża 
Werbiści w Chludowie, Zamek 
w  Kórniku, Zespół Pałacowo-

-Parkowy w Rogalinie oraz Mu-
zeum Przyrodniczo-Łowieckie 
w Uzarzewie. 

Z  tymi miejscami związa-
ni są niezwykli ludzie, którzy 
w ciągu swego życia odbyli da-
lekie podróże, z których przy-
wieźli fascynujące eksponaty. 
Arkady Fiedler, wybitny pisarz 
i podróżnik, w ciągu swego ży-
cia odbył trzydzieści wypraw 
m.in. do: Brazylii, Amazonii, Afryki Zachod-
niej, na Madagaskar czy do Indochin. Na-
pisał o nich trzydzieści dwie książki, które 
zostały przetłumaczone na dwadzieścia 
trzy języki. Hrabia Edward Raczyński, wła-
ściciel majątku w Rogalinie, oprócz podró-
ży do Skandynawii, wyruszył przez Wołyń 
i Odessę do Azji Mniejszej, gdzie poszu-
kiwał śladów starożytnej Troi. Na półto-
raroczną wyprawę do Australii i Oceanii 
z  podpoznańskiego Kórnika wybrał się 
hrabia Władysław Zamoyski. Natomiast oj-
ciec Marian Żelazek SVD, który swój nowi-
cjat odbył w Chludowie, spędził ponad pół 
wieku w Indiach.

W ślad za podróżnikami wyruszył Do-
minik Tramp, zwany Trampkiem, 
którego pasją są podróże. Dla 
wszystkich, którzy podzielają jego 
zainteresowania stworzona zosta-
ła bezpłatna aplikacja, którą można 
pobrać na swój telefon. Gra eduka-
cyjna pt. „TRAMPek” jest przeznaczo-
na w głównej mierze dla dzieci i mło-
dzieży, ale z  pewnością polubią ją 
także dorośli. 

Aby podjąć wyzwanie, należy na 
początku sprawdzić swoją wiedzę 
w  quizie geograficznym. Następnie 
na graczy czeka: Puszcza Amazońska 
i wielkie polowanie na komary, uciecz-
ka przez sawannę afrykańską, nauka 
tradycyjnego tańca indyjskiego, walka 
z plagą królików w Australii i poszuki-
wanie śladów starożytnej Troi.

Kolejną zabawą prowadzą-
cą „Śladami podróżników do-
okoła Poznania” jest Paszport 
Podróżnika. Tę małą książeczkę 
należy wziąć ze sobą do wszyst-

k ich wspomnia-
nych miejsc (oprócz 
Rogalina, gdyż do 
2014 roku trwa tam 
remont) ,  zebrać 
tam pieczątki i kom-
pletnie ostemplowa-
ny Paszport przesłać 
do Starostwa Powia-
towego w  Poznaniu. 
Każdy zdobywca pie-
częci otrzyma upomi-
nek. Ci, którzy ściągną 
na swój telefon aplika-

cję z „TRAMPkiem”, będą mogli zebrać 
wirtualne pieczątki. Ponadto zaprasza-
my także na www.trampek.powiat.
poznan.pl.

Warto zaznaczyć, iż w ramach pro-
jektu od 10 do 12 maja na terenie Poz-
nania i  powiatu poznańskiego zor-
ganizowano Międzynarodowy Rajd 
Samochodów Zabytkowych Rolls Royce 
& Bentley z imprezą finałową przed Zam-
kiem w Kórniku.

Kolejnym wydarzeniem będą „Dni 
Wagabundy”, które odbędą się we wrześ-
niu, a na które już teraz serdecznie zapra-
szamy.  
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O. Dariusz Godawa OP jest obecnie jedynym polskim do-
minikaninem w Afryce. Przyjechał na misje do Kamerunu na 
zaproszenie biskupa Bertoua (stolica Prowincji Wschodniej 
w Kamerunie), Lamberta van Haygena.  Rozpoczął tym samym 
swoją duchową przygodę z Czarnym Lądem.

„Do Kamerunu przyjechałem w 1993 roku razem ze swoim 
współbratem, o. Stanisławem Gurgulem. Pierwsze pół roku spędzi-
liśmy w miejscowości Djang, oddalonej czterdzieści kilometrów na 
zachód od Bertoua. Mieliśmy założyć tam Centrum Formacji Kate-
chistów. Życie jednak bardzo często weryfikuje założone wcześniej 

plany. Stało się tak i tym razem. Po sześciu miesiącach okazało się, 
że nie ma wystarczających funduszy na jego powstanie” – mówi 
o. Dariusz Godawa OP.

Życie na parafii

Dominikanie nie zagrzali zbyt długo miejsca w prawdziwym 
afrykańskim buszu. Konieczność sprawiła, że musieli opuścić 
pierwszą misję. Padła decyzja, że kolejnym miejscem będzie wła-
śnie Bertoua. Przyszedł czas na nowe wyzwania w pracy pastoral-
nej, niekonieczne łatwe.

„Przez dwa i pół roku prowadziliśmy formację dla katechistów 
Archidiecezji Bertoua na zaproszenie miejscowych proboszczów. 
W międzyczasie powstała potrzeba objęcia parafii p.w. Św. Piotra 
i Pawła (15 sierpnia 1996 roku) w Mokolo IV (dzielnica Bertoua), 
gdzie również pojawił się pomysł stworzenia Centrum Formacji 
Katechistów. Ostatecznie nigdy ono nie powstało. Stały problem, 
czyli brak środków finansowych. 

Zostałem natomiast proboszczem tej parafii. Początkowo 
sięgała dwustu dwudziestu kilometrów. Warto zauważyć, że sto 
czterdzieści osiem kilometrów to obszar drogi zupełnie gruntowej. 
Dalej już tylko pieszo. Zdarzały się wioski, do których szło się na-
wet trzy dni przez las z maczetą w ręku. Byłem pierwszym białym 
człowiekiem w tamtym rejonie i pierwszym katolickim kapłanem. 
Wszyscy tubylcy bali się mnie do tego stopnia, że uciekali z tych 
wiosek na widok Europejczyka. Sporo czasu musiało upłynąć, by 
zaskarbić sobie u nich zaufanie. Mianowali się Muzułmanami, więc 
nawracałem ich na Islam, bo jak się później okazywało, nawet naj-
mniejszego pojęcia o nim nie mieli. Przedstawiłem im równolegle 
naszą wiarę katolicką, mówiąc, że warto się jej przyjrzeć z bliska. 
Niemniej moje pierwsze katechezy były niejako muzułmańskie. 

O. Marian i brat Jakub, którzy do nas później dojechali, wraz 
z o. Stanisławem, pracowali w terenie. Odwiedzali miejscowe pa-
rafie na terenie całej Archidiecezji celem formowania nowych, ale 
i do tej pory pracujących już katechistów. Ten stan nie trwał dłu-
go. Współbracia powoli zaczęli opuszczać parafię, zamieniając ją 
na inną, czy nawet na stałe wyjeżdżając z kraju” – wspomina o. 
Dariusz.

Lepsze jutro

Praca misjonarza z definicji nie jest prosta. To prawda, wśród 
nich nie ma słabych jednostek. Każdego dnia człowiek spotyka na 
swojej drodze wiele niespodzianek. Praca staje się tym bardziej 
ciężka, jak na polu bitwy – jesteś tylko ty i współbrat. Jednak wia-
ra i charyzma pozwalają góry przenosić, kiedy masz świadomość, 
że robisz coś w imię bliźniego. Takie przysłowiowe góry przenosił 
o. Dariusz, dźwigając pustaki pod nowe foyer.

„Dom i plebania stały się ogromną misyjną infrastrukturą, wy-
budowaną specjalnie dla nas przez bp. Haygena (1994–1995). Zo-
stał już tylko brat Jakub i ja. Zaczęliśmy przyjmować dzieci i mło-
dzież z parafii, głównie sieroty. Wtedy jeszcze o AIDS tak dużo 
się nie mówiło jak teraz. Ich rodzice bardzo wcześnie umierali. 
Nie było wiadomo na jakie schorzenia. Dziś już łatwiej to ustalić. 
Ostatecznie udało się zebrać dwadzieścia pięcioro dzieci. Wszyscy 
mieszkali z nami. Brat Jakub wyjechał jesienią 2003 roku. W tym 
czasie rozpocząłem budowę sierocińca oddalonego o  trzysta 

Andrzej Lewicki 

Zawód misjonarz
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metrów od plebanii, po drugiej stronie drogi na Ndeng 
Ndeng. Dokupiłem trzy tysiące siedemset metrów kwa-
dratowych gruntu. Ten obszar ogrodziłem płotem, gdzie 
finalnie postawiłem Foyer Sainte Dominique, spełniające 
rolę domu dziecka (listopad 2007 roku). Liczba podopiecz-
nych automatycznie wzrosła. Dojeżdżałem do nich kilka 
razy dziennie. Dzieci uczestniczyły każdego dnia we Mszy 
św. i różańcu odmawianym tuż przed zachodem słońca” – 
relacjonuje dominikanin.

Wizyty czy inspiracje

Kamerun określany mianem małej Afryki – czy jak kto 
woli – Afryki w pigułce ze względu na swoją naturalną róż-
norodność. Państwo w centralnej części kontynentu posia-
da klimat górski, morski, pustynny, sawannowy czy wresz-
cie tropikalny. I właśnie ten ostatni najbardziej przyciąga 
swoim blaskiem. Wiele osób przyjeżdża tu, łącząc przyjem-
ne z pożytecznym. O. Dariusz zawsze miał wielu gości.

„Zaczęły przyjeżdżać osoby z Polski, aby pomagać nam 
tu na miejscu jako wolontariusze. Byli to głównie młodzi 
ludzie. Pod koniec 2007 roku przyjechała Katarzyna Rubel, 
która pracowała wówczas na uniwersytecie w Bordeaux, 
wykładając prawo. Pamiętam, spała tylko dwie noce, po-
nieważ trafiła do nas zupełnie przypadkiem. Tak się złożyło, 
że mieszkaliśmy akurat na trasie jej przejazdu do miejsca 
docelowego. Natomiast tak się jej spodobał dom wypeł-
niony gromadą młodych Kameruńczyków, że po powro-
cie założyła Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca, które 
prężnie działa do dnia dzisiejszego. Ta asocjacja została za-
łożona tylko dla nas. Od 1997 roku funkcjonuje też strona 
internetowa www.misja-kamerun.pl, pod której szyldem 
działa obecnie wspomniane Stowarzyszenie. W tym sa-
mym roku rozpoczęliśmy również akcję «Adopcja na od-
ległość». Później została ona przemianowana i powielo-
na przez różne zgromadzenia żeńskie i męskie działające 
praktycznie w całej Afryce na «Adopcję serca». W efekcie 
na początku lat dwutysięcznych pomagałem już ośmiuset 
czterdziestu czterem dzieciom, by mogły chodzić do szko-
ły. Po dziś dzień jeszcze kilkaset dzieci korzysta z programu 
pomocy” – dodaje o. Godawa.

Dziś przyszedł czas na kolejne wyzwania. Wytyczony 
kierunek to Yaounde, stolica kraju. O. Dariusz prowadzi 
tam nowo powstały dom dziecka, w którym mieszka więk-
szość wychowanków z Bertoua. Tymczasem misja w naj-
większym mieście Prowincji Wschodniej nadal trwa, gdzie 
w miejscowym Foyer przebywa dwóch podopiecznych. Co 
przydarzyło się o. Dariuszowi w ostatnich latach? O tym już 
wkrótce w kolejnej części reportażu. Proszę wypatrywać.

Bądź bliżej pracy misjonarza. Wejdź w  jego działalność, 
odwiedzając: 
http://www.misja-kamerun.pl/
https://www.facebook.com/misjakamerun

fot. Andrzej Lewicki 
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Z Pawłem Olejniczakiem, prezesem Sto-
warzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego, 
Karola Olszewskiego i  Zygmunta Wró-
blewskiego w  Poznaniu, rozmawia Ma-
riola Zdancewicz

 Parę lat temu pisaliśmy 
w  krótkiej notatce o  tworzeniu stowa-
rzyszenia imienia Jędrzeja Śniadec-
kiego, Karola Olszewskiego i  Zygmun-
ta Wróblewskiego. Proszę powiedzieć 
skąd ten pomysł?

Pomysł zrodził się dziesięć, może nawet 
piętnaście lat temu. Dojrzewałem do tego. 
Moje przemyślenia związane były z działal-
nością zawodową i zainteresowaniami hi-
storycznymi, zwłaszcza okresem XIX wieku, 
który dla mnie, dla Polaka, jest czymś nie-
bywałym. Większość ludzi na ogół nie inte-
resuje się historią, jakby nie rozumiejąc, że 
to z niej wynikają pewne wnioski na dzisiaj, 
że można na tym co było budować przy-
szłość. XIX wiek jest świetnym tego przy-
kładem. Na przekór sytuacji, w której zna-
lazła się Polska w XVIII i XIX wieku, urodziło 
się mnóstwo wybitnych osób, oczywiście 
częściowo także na emigracji. Zaborcy tę-
pili polską oświatę. Uniwersytet Jagielloń-
ski został zredukowany do uczelni o małym 
znaczeniu, a  była ona przedtem najważ-
niejszą w Polsce. Ujawniały się talenty na-
ukowe, literackie, muzyczne, plastyczne, 
a w ślad za tym pojawiły się nagrody No-
bla, chociażby dla Henryka Sienkiewicza 
w 1905 roku. Mieliśmy do czynienia z taką 

a  nie inną sytuacją geopolityczną, nato-
miast ludzie byli szlachetni, odważni i zde-
terminowani. Podziwiać! Jednak sto kilka-
dziesiąt lat zaborów to sporo czasu i kilka 
pokoleń, nawet tak silnego ducha można 
wówczas złamać.

Wracając do wątku skąd ten pomysł 
– mając kontakty w  świecie naukowym 
w Polsce, stwierdziłem, że wiele znakomi-
tych osób jest zupełnie nieznanych i moim 
zadaniem będzie przywrócić pamięć o nich 
i o ich dziełach. Zaskoczyło mnie, że nazwi-
ska Wróblewskiego i Olszewskiego, którzy 
pierwsi na świecie dokonali skroplenia tle-
nu i azotu, w Polsce niemal nic nie znaczą. 
Dziś nie ma możliwości, żeby bez rezulta-
tów tych odkryć osiągnąć coś w medycynie 
czy przemyśle, na przykład kosmicznym 
czy petrochemicznym. Odkrycie umożliwi-
ło m.in.  magazynowanie ogromnych ilo-
ści gazu w skroplonej postaci i stworzyło 
możliwość korzystania z niego przez długi 
czas. Dzięki temu na przykład przemysł wy-
dobywczy jest bardziej wydajny, a pacjenci 
w szpitalach mogą bezpiecznie korzystać 
z tlenoterapii.

Miałem okazję być na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w laboratoriach, w których 
oni pracowali. Tak jak i dziś, musieli być 
bardziej zaradni, samodzielni, bardziej po-
legać na sobie, a czasami też być mecha-
nikami czy ślusarzami. W Polsce ubywało 
kadry naukowej i w takim momencie na-
stępuje przełomowe dokonanie! Należy 
wspomnieć, że próbował tego dokonać 

Antoine Lavoisier we francuskich labora-
toriach, które były najlepsze na świecie 
i miały niebywałą przewagę pod każdym 
względem.

 Czasem mówi się, że skrople-
nia tlenu i azotu dokonali Francuzi.

To błąd. To wyłącznie zasługa naszych. 
Wróblewski pracował z  Olszewskim do 
momentu ich osobistego konfliktu. Stało 
się tak dlatego, że Francuzi, a głównie La-
voisier, prowadził korespondencję z Zyg-
muntem Wróblewskim, zarzucając mu pla-
giat naukowy. Problemu by nie było, gdyby 
Wróblewski nie odpowiadał na te listy i in-
wektywy w pierwszej osobie liczby poje-
dynczej. Olszewski dowiedziawszy się o tej 
korespondencji uniósł się gniewem, gdyż 
stwierdził, że to jest ich wspólne dzieło 
i odpowiadać na zarzuty powinni razem. 
Niestety pewnie powiedziano kilka słów 
za dużo i uczeni się rozstali. Zaczęli działać 
osobno. To był krótki okres. Oboje byli sa-
motnikami i fanatykami nauki, spali w la-
boratoriach, tam mieli mieszkania. Dzisiaj 
jest to praktycznie niemożliwe – trudno zi-
dentyfikować, kto jest autorem odkrycia, 
bo pracują nad nimi całe zespoły.

 Głównie przewija się Wró-
blewski, Wróblewski, Wróblewski...

Tak, bo jest to postać, która jest niedo-
ceniana. W literaturze, w opracowaniach, 
częściej występuje Karol Olszewski, który 
z  racji, że żył dłużej, więcej dokonał, na-
tomiast duże nadzieje rokował Zygmunt 
Wróblewski, który był wybitną indywidu-
alnością i to on był głównym katalizatorem 
wymienionych odkryć. Gdy współpracowa-
li ze sobą kilka miesięcy, była to taka kom-
presja ich przyjaźni i pomysłów.

 A co z trzecim patronem?
Śniadecki to dla mnie wzór cnót, spo-

łecznik, pedagog, wybitny publicysta z nie-
bywałym poczuciem humoru. Założył „To-
warzystwo Szubrawców”, w którym były 
najwybitniejsze umysły, a  na celu mie-
li walkę z  pijaństwem i  innymi naszymi 
wadami narodowymi. Na przekór władzy 
prowadził wykłady w języku polskim. Nasi 
zaborcy też na nie chodzili – tak potrafił 
wiedzą przekonać do siebie. Nie docenia-
no też jego wkładu naukowego. „Teoria je-
stestw organicznych” to dzieło co najmniej 
o sto lat wyprzedzające ówczesny sposób 
myślenia o procesach biochemicznych. Za-
brakło promocji. Uniwersytet Wileński nie 
był zainteresowany wspieraniem swoje-
go profesora – Polaka. Miałem okazję być 
w Jaszunach na Litwie, w pewnym okresie 
siedzibie rodziny Balińskich. Jana Balińskie-
go uważa się za ojca psychiatrii rosyjskiej. 
Związał się z  Sankt Petersburgiem. Jako 
pierwszy wdrażał w Rosji nowe metody le-
czenia chorób psychicznych.

Dziwne były to czasy, gdy Polacy po-
dejmowali decyzje, aby przyjąć pracę od 
swojego wroga. Mogli być wtedy posądze-
ni o kolaborację. Wiele polskich nazwisk 

Z uroczystości odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej 130. rocznicę 
skroplenia tlenu przed Collegium  
prof. Chmiela w Poznaniu
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znalazło się właśnie w Sankt Petersburgu. 
Nie umiem wyjaśnić dlaczego. Niekoniecz-
nie się rusyfikowali, ale poddali się temu.

 Co się działo przez te trzy lata 
od momentu założenia Stowarzyszenia 

– tak w skrócie?
Pierwsze nadanie medali naszym lau-

reatom miało miejsce w  2010 roku w  li-
stopadzie. Przede wszystkim chcieliśmy 
pokazać postać profesora Tadeusza 
Malińskiego, wybitnego Polaka, któ-
ry nie dostał Nagrody Nobla, choć nie 
wiadomo czy jej nie otrzyma, gdyż 
głównie jego zasługą było odkrycie 
roli tlenku azotu i tlenku węgla w na-
szym organizmie na poziomie nano-
cząstek. Otrzymał ją ktoś inny – szef 
zespołu – bo tym właśnie często skut-
kuje praca w zespołach. Natomiast ak-
tualnie pełni on funkcję dziekana na 
Uniwersytecie Ohio w Athens, – jed-
nej z  czołowych uczelni w  Stanach 
Zjednoczonych. Tam prowadzi efek-
tywne badania, otrzymuje rządowe 
dotacje, pracuje również przy technolo-
giach kosmicznych. Jest twórcą nowego 
płynu opartego na technologii nano, który 
służy do transportu organów ludzkich do 
transplantacji. Kilkakrotnie wydłużył czas 
ich transportu do pacjenta, co jest nie do 
przecenienia dla ludzi, którzy dzięki temu 
mają szansę przeżyć te obarczone dużym 
ryzykiem operacje.

 A inni?
Starałem się też uhonorować profeso-

ra Witolda Młynarczyka w tym pierwszym 
nadaniu medalu Sapienti Sat, co ozna-
cza ‘mądremu wystarczy’ – tak sobie 
wymyśliłem. Słyszałem o nadawaniu 
medali, za którymi kryją się niezłe 
środki finansowe. Moja filozofia po-
lega na tym, żeby medal był tym du-
żym wyróżnieniem i żeby mądremu 
wystarczyło.

Wracając do profesora Młynarczy-
ka, w Wielkopolsce pomógł i wsparł 
zakładanie ośrodków domowego le-
czenia tlenem. To bardzo istotna rzecz, 
gdyż domowe leczenie tlenem w spo-
sób wydatny zminimalizowało koszty 
zastosowania tej terapii. Następna oso-
ba to profesor Jan Zieliński, długoletni szef 
Instytutu Gruźlicy w Warszawie. Wprowa-
dzał tlenoterapię domową na terenie Polski, 
autor podręczników w tym temacie, laure-
at wielu nagród międzynarodowych, po-
stać wybitna jeżeli chodzi o leczenie cho-
rób oddechowych. Czwartym był Michael 
Posey, pracownik koncernu Philips Respi-
ronics. Chciałem odszukać kogoś, kto był 
pierwszy w realizacji wykonania projektu 
dotyczącego przenośnego koncentratora 
tlenu. To urządzenie mobilne, które w na-
stępnym etapie leczenia pozwala poruszać 
się choremu. Jest to bardzo ważne na przy-
kład przy schorzeniach typu mukowiscydo-
za, gdy chorzy praktycznie nie są w stanie 
podejmować wysiłku fizycznego.

Wspomniany profesor Maliński na-
tchnął mnie do szukania wybitnych Pola-
ków za granicą i właśnie w następnej edy-
cji przedstawiłem Marię Siemionow, która 
w klinice w Cleveland dokonała pierwsze-
go udanego przeszczepu twarzy. Na kon-
ferencji Oxygenalia profesor Siemionow 
w  czasie wykładu plenarnego wyjaśniła 
w  jaki sposób to się to odbyło. Znalazła 

klucz do tego, aby przeszczep nie został 
odrzucony, a  jest to najtrudniejsza i naj-
ważniejsza część takich operacji.

 Słyszałam, że pogratulowała 
tego udanego przeszczepu twarzy, któ-
ry odbył się w Polsce.

Tak, zespołowi profesora Maciejewskie-
go ze szpitala w Gliwicach. Zadziwił mnie 
fakt, że nigdzie w mediach nie zauważyłem 
by podkreślono rolę, jaką odegrała tutaj 
pani profesor, udzielając konsultacji zwią-
zanych z tym przeszczepem. To chyba też 

nasza zaszłość z innych czasów, że nie po-
trafimy się podzielić sukcesem.

 To kwestia pokory i pewności 
siebie...

...i można dodać cudze chwalicie swego 
nie znacie, czego kolejnym przykładem jest 
profesor Elżbieta Frąckowiak z Politechniki 
Poznańskiej. Otrzymała w 2011 roku tzw. 
Polskiego Nobla za badania nad nowymi 
materiałami i  kompozytami węglowymi 
i ich wykorzystaniem do elektrochemiczne-
go magazynowania i konwersji energii. Zo-
stała odznaczona przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej, dzisiaj jest członkiem PAN-u.

Jednym z  naszych laureatów był też 
Gerhard Haux, inżynier niemiecki, produ-
cent komór hiperbarycznych. To w cudowny 

sposób rozwijająca się część medycyny, 
w Polsce aktualnie umieszczona organiza-
cyjnie w strukturach ratownictwa medycz-
nego, natomiast na świecie stosuje się ją 
też do leczenia np. tzw. „nogi cukrzycowej”. 
Przyspiesza gojenie ran od 30 do 50%. To 
bardzo dobry wynik. W kraju mamy dwa 
główne ośrodki hiperbarii. Jeden w  Sie-
mianowicach Śląskich, gdzie leczy się 

głównie górników tuż po katastrofach, 
drugi w Gdyni. To ciekawy temat, stan-
dardy w hiperbarii pojawiły się dopiero 
w 2004 roku i prace naukowe trwają. Po-
wiedziałbym, że nawet kraje dla nas eg-
zotyczne, jak Kazachstan, są w czołówce 
w tej dziedzinie.

Wyróżniliśmy też profesora Tade-
usza Sarnę, który próbuje tlenem „za-
bijać” tkanki rakowe. Wprowadził in-
nowacyjną metodę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i cały czas prowadzi ba-
dania, ma już interesujące wyniki. Przy-
datna będzie szczególnie w dermatolo-
gii. Rak skóry jest dzisiaj najgroźniejszy 

i niestety najbardziej rozwojowy.
 Jaki będzie następny krok?

Przed nami konferencja z cyklu „Oxy-
genalia”. W 2012 roku odbyła się pierwsza 
z  hasłem „Tlen pierwiastkiem życia”, na 
której gościliśmy naukowców praktycznie 
z całego świata, byli m.in Niemcy, Amery-
kanie, Litwini. Udało się nam skłonić też 
do udziału Uniwersytet Wileński. W pier-
wszym wydaniu miała trzy tematyczne 
sesje: medycynę, chemię i  biologię. Na-
tomiast na następnych „Oxygenaliach”, 

w  tym już najbliższej w  2014 roku, 
rozszerzymy tę paletę. Interesują nas 
związki tlenu, woda, jej znaczenie i go-
spodarka wodna. Przestaliśmy myśleć 
o wodzie jako o czymś niezbędnym 
do życia, źle ją traktujemy. A  w  Pol-
sce mamy jeszcze inny problem, z od-
wróceniem się miast od rzek. Tema-
tem rozwojowym jest też gospodarka 
dwutlenkiem węgla. Myślę, że stało 
się coś złego, a jednocześnie dobrego, 
gdyż do świadomości przebija się, że 
jest to poważny problem, a niektórzy 
próbują też na tym zarabiać.

Zleciliśmy ponadto wykonanie sta-
tuetki Oxygenusa, na podstawie grafiki 
Wojciecha Siudmaka. Będziemy je wręczać 
co dwa lata. Jedną osobie z Polski a drugą 
z zagranicy. Jako pierwszego wyróżnimy 
Jean Michel Jarre’a za utwór „Oxygen”, jako 
artystyczno-muzyczne wyobrażenie tlenu. 
Drugim jest Jerzy Owsiak. Pewna pani pro-
fesor z Krakowa zadała mi pytanie, co on 
ma wspólnego z tlenem? Ja mówię, że ma, 
bo uruchomił wolontariat w Polsce, a nie 
ma chyba czegoś bardziej tlenowego, od-
dechowego niż wolontariat w naszych my-
ślach, w naszym sposobie postępowania. 
Na jesień planujemy przygotować koncert 
charytatywny i właśnie wtedy może uda 
nam się zaprosić obu panów i wręczyć im 
Oxygenusy. 
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8 czerwca na terenie przylegającym do Hotelu Edison 
nad jeziorem Kierskim, odbył się Piknik z Żukami, zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie „Wiedza, Kultura, Pomoc”, 
przy współpracy Fundacji sceny na piętrze Tespis. 

Stowarzyszenie skupia ludzi, którym bliski jest los 
osób zdolnych i  liczących się już na kulturalnej mapie 
Wielkopolski, ale także tych młodych, którzy dopiero  sto-
ją na początku swojej drogi artystycznej, a którym trudno 
rozwijać talent ze względu na trudną sytuację material-
ną. Stąd wybór beneficjentki czerwcowej imprezy padł na 
znakomicie zapowiadającą się uczennicę poznańskiego 
Liceum Baletowego. 

Podczas Pikniku kwestowali przedstawiciele Domu 
Środowiskowego Kamyk w Poznaniu, a także Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, który od kil-
ku już lat bierze udział w przedsięwzięciach organizowa-
nych przez Stowarzyszenie, sprzedając wyroby artystycz-
ne przygotowane przez uczestników warsztatów: obrazy, 
ceramikę, maskotki i wiele innych.

Zespół Żuki Rock’n Roll Band jak zwykle stanął na wy-
sokości zadania. Półtoragodzinny koncert wywołał aplauz, 
a wielu uczestników ruszyło do tańca. Bawiono się świet-
nie i to niezależnie od wieku.

Całość, jak zwykle znakomicie, poprowadził przyjaciel 
Stowarzyszenia i jednocześnie Prezes Fundacji sceny na 
piętrze Tespis – Romuald Grząślewicz.

Oczywiście te miłe chwile nie byłyby możliwe bez 
sponsorów: firm ZETO S.A. – stałego członka wspierające-
go Stowarzyszenie oraz ENEOS Sp. z o.o. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do sukcesu naszej imprezy i zaszczycili pik-
nik swoją obecnością serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
na następne takie spotkanie – być może już we wrześniu. 

red.
fot. Maciej Ograbek

Piknik z Żukami
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Uroczystość nadania tytułu „Kobie-
ty Roku 2012” przez Business and Profes-
sional Women Club-Poznań odbyła się 23 
maja w Sali Białej Urzędu Miasta w Pozna-
niu. Wśród gości przybyłych na uroczy-
stość znaleźli się: dyrektor Wydziału Kultury 
i Dziedzictwa Joanna Bielawska-Pałczyń-
ska, Radna Wojewódzka, Przewodnicząca 
Komisji Kultury Maria Grabkowska, dyrek-
tor Polskiego Teatru Tańca Ewa Wycichow-

ska, Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycz-
nego oraz koleżanki i sympatycy naszego 
klubu. W części artystycznej wystąpiła sty-
pendystka Klubu BPW, absolwentka Szko-
ły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza 

– Celina Kotz, która brawurowo wykonała 
fantazję na temat opery Carmen, a jej wy-
stęp został nagrodzony długimi brawami. 
Na szczególną uwagę zasługuje Kuba Ma-
tuszczyk, absolwent tej samej szkoły, który 
wraz z ojcem Piotrem porywająco wykonał 

„Błękitną Rapsodię” Gershwina na dwa for-
tepiany. Występy młodych artystów wzbu-
dziły ogromny zachwyt i uznanie.

„Kobietą Roku 2012” jednogłośnie zo-
stała uznana Anna Hryniewiecka – z wy-
kształcenia historyk sztuki, dziennikarka, 
były rzecznik prasowy Festiwalu „Malta”, 
obecnie dyrektor Centrum Kultury Za-
mek. Jest autorką programu „Nowe Otwar-
cie”, widząc w nim ogromną szansę dla po-
znaniaków i  tworząc nowe przestrzenie 
kulturalne do budowania różnorodnych 
programów edukacyjnych skierowanych 
do różnych grup odbiorców. Kierowanie 
taką placówką jak Centrum Kultury Za-
mek w  Poznaniu wymaga najwyższych 

kompetencji, doświadczenia, determinacji 
i całkowitego oddania sprawie. To właśnie 
te cechy sprawiły, że Anna Hryniewiecka 
została wybrana na to wymagające stano-
wisko, a dla nas jest przykładem kobiety 
godnej naśladowania.

Przypomnimy, że laureatkami były 
m.in.: Ewa Wycichowska – znakomita tan-
cerka, choreografka, a obecnie dyrektor Te-
atru Tańca, Agnieszka Duczmal – wybitny 

muzyk, dyrygent Or-
kiestry Kameralnej 
Amadeus, Krystyna 
Kaszuba – dzienni-
karka, założycielka 
czasopisma „Twój 
Styl”, Iza Gustowska 

– artystka malarka, 
Wanda Błeńska – wy-
bitna lekarka, która 
część życia spędziła 
w  Ugandzie, lecząc 
trędowatych oraz 
Krystyna Feldman 

– aktorka.

Kilka tygodni 
temu w Brukseli od-
było się spotkanie 
Europejskich Prezy-
dentek Klubów BPW 

z dwudziestu ośmiu krajów Europy. Prezy-
dentka Polskiej Federacji BPW Katarzyna 
Bekasiak również wzięła udział w tym spo-
tkaniu. Z uwagi na fakt, iż Unia Europejska 
uznaje BPW jako eksperta w sprawach gen-
der – równości płci, Polska zgłosiła swój 
aktywny udział w projekcie unijnym, pro-
wadzonym przez BPW Niemcy, na temat 

„EQUAL PAY – równe płace za równą pracę”.
Red.

Kobieta Roku 2012

Zdjęcia udostępnione przez panią Annę Kareńską
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Z profesorem Waldemarem Łazugą rozmawia Mario-
la Zdancewicz

 Pasjonujesz się od zawsze C.K. Monarchią. 
Zacytuje zdanie z pierwszego rozdziału Twojej książ-
ki: „Monarchia to – zdaniem jednych – wyjątkowy 
«kontynent ducha», a  nawet «prefiguracja Unii Eu-
ropejskiej», państwo, które pod wieloma względami 
wyprzedziło swoją epokę. Zdaniem innych – ustro-
jowy dziwoląg, państwo pojedyncze i  zarazem po-
dwójne, twór «zgrzybiały», operetkowy, z  potęż-
ną dawką idealistycznego absurdu. (…) To wreszcie 
symbol i  centrum tamtego heliocentrycznego świa-
ta – Franciszek Józef I  Habsburg”. Ideał władcy czy 
postać „w  sam raz na etykietę plastykowej butelki 
z wodą żywiecką”?

Pasjonuje mnie ten wielonarodowościowy „konty-
nent ducha”, to nagromadzenie w jednym miejscu i cza-
sie tylu nieprawdopodobnych talentów. Wyspiański, 
Kafka, Klimt, Musil, Kokoschka, Mahler, Schönberg, Berg 

i tuziny innych. Freud i Wittgenstein. Mamy złoty wiek Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Złoty wiek nauki w ogóle i mojej ukochanej 
dyscypliny – historii. Geniusze rodzą się na kamieniu. To był świat 
nasycony indywidualizmem i oryginalnością. No i Polacy w nim. 
I to gdzie? Czterdziestu na ministerialnych stołkach. Trzech pre-
mierów, siedmiu ministrów skarbu. Silny klub w wiedeńskim par-
lamencie. Nieprawdopodobne kariery i wpływy. Taki był rezultat 
polityki kalkulacji. Odrzucenia polityki nieskutecznej. Wyrzeczenia 
się idei powstań bez widoków na wygraną i przyjęcia idei ugody 
z zaborcą. Taka Realpolitik dla pokoleń naszych rodaków była, i do 
pewnego stopnia nadal jest, jeśli już nie zdradą, to odstępstwem 
od narodowych dogmatów. Karmiliśmy się poezją. Nauczyliśmy się 
kochać i cenić klęski i cierpienia. Odradzać w upadku. W czasach 
PRL-u doszedł do tego jeszcze inny aspekt. Bohaterowie tej historii, 
to głównie arystokraci i profesorowie należący do górnych warstw 
społecznych. Klasowo obcy i „niesłuszni”. Tym chętniej skazywano 
ich na niepamięć. I przypisywano zdradę. Co osiągnięto? Realizm 
w polityce – którym inne narody słusznie się szczycą – uchodzi 
u nas za postawę cyniczną, a całą historię Polski sprowadza się 
do insurekcji i Królestwa, spychając na margines to, co działo się 

w Galicji i w Wielkopolsce – dwa wielkie nurty, stańczy-
kowski i organicznikowski, i dwa wielkie doświadczenia 
w naszych dziejach. Mało się o nich wie. Toteż dla wie-
lu Polaków historia, którą opowiadam jest kompletnym 
zaskoczeniem. 

 Poprzez postacie Agenora Gołuchowskie-
go, Juliana Dunajewskiego, Michała Bobrzyńskiego 
pokazujesz kariery polityczne Polaków pod austriac-
kim zaborem. Na ile potrafili wpływać na losy Polski, 
ale również innych państw?

Żadna z tych postaci nie jest u nas szerzej znana. 
Wyjaśnię więc, że Gołuchowski otwiera erę konstytu-
cyjną w Austrii. Dunajewski uporządkował jej finanse, 
a Bobrzyński przygotowywał monarchię do wojny z Ro-
sją i rozwijał trialistyczne koncepcje (zbudowania Pol-
ski jako trzeciego członu Austro-Węgier). Wszyscy byli 
austriackimi ministrami. Pierwszy hrabią, drugi trzy-
krotnym rektorem krakowskiej wszechnicy, a trzeci wy-
bitnym historykiem i namiestnikiem – tj. wicekrólem 
Galicji. Dzięki nim Galicja mogła cieszyć się autonomią. 

Mogła rozwijać się polska nauka i kultura, powstawać polskie 
szkoły. Piłsudski mógł tworzyć oddziały strzeleckie, a potem le-
giony, Witos zdobywać doświadczenie parlamentarne, a Dmow-
ski we Lwowie wydawać niezależne pismo. Władysław Sikorski 
był wtedy inżynierem w  namiestnikostwie u  Bobrzyńskiego, 
a Piłsudski zawdzięczał namiestnikowi dostawę broni, gdy wy-
buchła I wojna światowa. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby 
było? Jak wyglądałaby odradzająca się Polska bez tej „skalku-
lowanej” polityki i jej doświadczeń? W powojennym Poznaniu 
z wyjątkiem Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego prezydenta 
miasta, wszyscy wyżsi urzędnicy pochodzili z Galicji, bo miano 
tu kłopot ze sporządzeniem po polsku najprostszego formula-
rza. Nie powstałby mój macierzysty Uniwersytet, bo nie było-
by skąd ściągnąć uczonych. W Warszawie w Sejmie odrodzonej 
Rzeczypospolitej brakowałoby doświadczenia Daszyńskiego 
czy Witosa. Byłyby kłopoty z przygotowaniem konstytucji. W ar-
mii mielibyśmy kłopot z generałami, a w szkole z podręcznikami. 
Pamiętajmy, że także Józef Piłsudski zaczynał wojnę po stronie 
Austro-Węgier. Kim byłby bez tych doświadczeń? Trudno sobie 
wyobrazić. 
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 W Austro-Węgrzech mówiło się, przytaczając znów 
Twoją książkę, że Austriak jest wynikiem równania, Austriak 
plus Węgier minus Węgier i od tego rozwiązania zależały losy 
Polaków, Polski i również monarchii.

To kapitalne zdanie wypowiedziane przez Musila, genialne-
go pisarza i jednej z czołowych figur tamtej epoki. Chodziło o po-
lityczny egoizm, kwintesencję Realpolitik, i rozmaite wynikające 
stąd zawody i zaskoczenia. Polacy na przykład pewną wagę przy-
wiązywali początkowo do tradycyjnej przyjaźni polsko-węgier-
skiej – Polak Węgier dwa bratanki. Szybko się jednak przekonali, 
że Węgrzy bezwzględnie pilnują swego interesu i na sentymenty 
z ich strony nie ma co liczyć. Woleli dualizm od trializmu, woleli 
dzielić tort na pół z Niemcami niż na trzy części, dopuszczając do 
stołu Polaków. Równie surowo pilnowali interesów swego rolnic-
twa i ani przez chwilę nie byli zainteresowani równoległym roz-
wojem rolnictwa u swych bratanków. 
To była poglądowa lekcja. I kubeł zim-
nej wody na głowy naszych rodaków. 
Trzeba zresztą dodać, że i Niemcy pa-
dali ofiarą pragmatyzmu albo może 
egoizmu Węgrów, wywierających 
nieraz decydujący wpływ na Wiedeń. 
Z  drugiej strony to właśnie Węgrzy 
bronili monarchii habsburskiej dłużej 
niż inni i niż sami Niemcy. Nie z sen-
tymentu do Habsburgów bynajmniej 

lecz z politycznej kalkulacji. I tu ich drogi i drogi konserwatystów 
galicyjskich nieoczekiwanie się schodziły. Ci ostatni bowiem nie 
umieli już „abstrahować” od Austrii i w niej lokowali wszystkie swo-
je nadzieje. Każde inne rozwiązanie wydawało im się nieracjonal-
ne i oparte na mrzonkach. Wobec historii, która zmiatała trony, ci 
mądrzy ludzie okazali się zupełnie bezradni. 

 Jak Polacy mieszczą się w tym międzynarodowym 
konglomeracie. Czy jesteśmy wyjątkowi?

Pamiętajmy, że byli to bardzo dobrze wykształceni i niebiedni 
ludzie, a kariera w wielkim państwie na dworze jednej z najstar-
szych dynastii była kusząca. Potocki uchodził za najlepiej wycho-
wanego człowieka w Europie. Miał order Złotego Runa, należał do 
wąskiego grona przyjaciół cesarza, a Łańcut zachwycał nawet tych 
gości, którzy bywali w dość ascetycznym i siermiężnym Hofburgu. 
Badeniowie czy Gołuchowscy mieli „dynastyczna żyłkę” i szybko 
awansowali. Dunajewski zdumiewał inteligencją i oratorskimi ta-
lentami, a Bobrzyński „zimną głową” i charakterem. W urzędniczej 
monarchii niektórzy z nich byli jak kolorowe ptaki. Urzędowanie 
zaczynali od urlopu, mieli pańskie fanaberie albo profesorskie dzi-
wactwa. Potrafili nieoczekiwanie huknąć pięścią w stół lub ni stąd 

ni zowąd oddać się lekturze francuskich romansów. Narzekano 
w Wiedniu na ekonomskie rządy, ale więcej było w tym podziwu 
niż przygany. 

 Skąd bierze się mit monarchii habsburskiej, to za-
borca! Był Jakub Szela i straszna rzeź – to też przejaw monar-
chii habsburskiej.

Mit monarchii nie obejmuje pierwszej połowy XIX wieku. Trud-
no też dokładnie określić, co się na ten mit składa. Witos już w wol-
nej Polsce powiedział kiedyś, że dopiero teraz zrozumiał, że wol-
ność i niepodległość to dwie różne sprawy, a nie jedna. Wolności 
więcej było w Galicji, choć nie było tam niepodległości. Niepodle-
głość jest teraz, ale wolności jest mniej niż wtedy. To z takich i po-
dobnych wypowiedzi rodził się mit habsburski. 

 Mimo wszystko w  polskich przekazach nie ma za 
dużo słów krytyki pod adresem Franciszka Józefa, dlaczego?

Bo najsłabiej kojarzył się z  za-
borcą. To był starszy pan, który 
w dramatycznych okolicznościach 
stracił żonę i  syna, wstawał o świ-
cie, ciężko pracował, pił codzien-
nie kawę, zjadał chrupiące bułecz-
ki, mówił trochę po polsku, nosił się 
skromnie i udzielał audiencji tysiąc-
om swoich poddanych z najpodlej-
szych stron monarchii. Nie da się 
go porównać z neurotycznym, in-
trowertycznym carem, Mikołajem II 
ani z nerwowym i gburowatym Wil-
helmem II, cesarzem II Rzeszy. No 
i która głowa państwa znajdzie dziś 
czas dla szarego obywatela? 

 Piszesz ze swadą. Nie-
mal na każdej stronie jest coś 
co wywołuje uśmiech, ogromna 
biografia. Jak dokonywałeś wy-
borów?

Cieszę się, że tak to odbierasz… 
Nie lubię pisać dla kilku czy kilkuna-
stu czytelników. Mając przed sobą 
górę materiałów, wyeksponowałem prywatną korespondencję. 
Mogłem dzięki temu zajrzeć za kulisy wielu spraw. Mogłem śle-
dzić jak Polacy oswajali się z Austrią. Do lat osiemdziesiątych XIX 
wieku jeśli w listach pojawiają się obcojęzyczne wtręty, to głów-
nie francuskie. Stopniowo jednak wypierają je rozmaite dringend, 
vertraulich, amt i tym podobne. Nasi rodacy wyraźnie przesiąkają 
administracją i strukturami monarchii. Nieraz swe stylizują tak dla 
żartu, nieraz „na poważnie”. Czego zresztą tam nie ma! W jednym 

Profesor  
Waldemar Łazuga  

– znawca dziejów Polski 
i powszechnych XIX i XX 
wieku. Kierownik Zakładu 
Myśli i Kultury Politycznej 
Instytutu Historii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. 
Były dyrektor Centrum 
Studiów Otwartych UAM 
i były rektor Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa. Obecnie 
pełnomocnik rektora 
UAM i doradca marszałka 
województwa wielkopolskiego. 
Wykładał w wielu ośrodkach 
akademickich w kraju i za 
granicą. Autor m.in.: Michał 
Bobrzyński. Myśl historyczna 
a działalność polityczna 
(trzy wydania), Rządy polskie 
w Austrii. Gabinet Kazimierza 
hr. Badeniego (1895–1897), 
Gabriel Narutowicz. Pierwszy 
prezydent Rzeczypospolitej 
(wespół z Januszem 
Pajewskim), Znany – nieznany 
prezydent Poznania. Rzecz 
o Jarogniewie Drwęskim 
i Zozumieć dzieje. Wiek XIX.



Z Włodzimierzem Wilkanowiczem, prezesem zarządu spółki 
Koleje Wielkopolskie, rozmawia Maja Netter

 Spółka Koleje Wielkopolskie istnieje już cztery 
lata. Co w tym czasie zrobili Państwo dla podniesienia stan-
dardu podróżowania?

Spółka formalnie została założona w końcu 2009 roku. Po-
wołano mnie do pełnienia funkcji prezesa zarządu we wrześniu 
następnego roku i od tego momentu zintensyfikowane zostały 
prace związane z przygotowaniem dokumentów, niezbędnych 
dla uzyskania wymaganych prawem certyfikatów, które były ko-
nieczne, abyśmy mogli prowadzić działalność jako pełnoprawny 
przewoźnik kolejowy. W czerwcu 2011 roku Koleje Wielkopol-
skie wyjechały na tory. Początkowo nasza praca przewozowa re-
alizowana była w dość ograniczonym wymiarze, a wynikało to 
między innymi z przyjętej wspólnie z Samorządem Wojewódz-
twa koncepcji stopniowego, rozłożonego na trzy lata, rozwijania 
działalności. Koleje Wielkopolskie musiały okrzepnąć, a przede 
wszystkim wykazać się przed właścicielem i zlecającym przewóz 
pasażerów właściwym przygotowaniem. Wydzierżawionymi od 
samorządu szynobusami, jeżdżąc po wyremontowanych ze środ-
ków Samorządu liniach do Wągrowca i Wolsztyna, spółka przeję-
ła niemal całe przewozy na liniach niezelektryfikowanych na te-
renie województwa. W kolejnym roku działalności rozpoczęliśmy 
przewozy pasażerów na liniach o wysokich parametrach jazdy, 
wykorzystując nowy, najwyższej klasy elektryczny tabor, uzupeł-
niony zmodernizowanymi pociągami elektrycznymi.

Jeżeli mówimy o podnoszeniu standardu podróżowania, to 
musimy pamiętać, iż jest on wypadkową co najmniej trzech czyn-
ników: przewoźnik musi dysponować nowoczesnym, o dobrych 
parametrach taborem, mieć możliwość jazdy po odpowiedniej 
jakości torach, przewozy muszą być dobrze przygotowane orga-
nizacyjnie i kadrowo. Wszystkie trzy czynniki stopniowo realizo-
waliśmy. Jeździmy bardzo dobrym taborem po coraz lepszych 
liniach, staramy się być jak najlepiej przygotowani do obsługi 
pasażerów, tak więc poprawę jakości podróżowania korzystają-
cy z naszych pociągów widzą już dziś.

 Rynek kolejowy w Wielkopolsce jest podzielony 
pomiędzy dwie firmy: Koleje Wielkopolskie i  Przewozy Re-
gionalne. Czy pasażerowie korzystają na rywalizacji? Czy to 
jest dobra opcja Pana zdaniem? Czy chcecie przejąć całość 
regionalnych przewozów?

Pojawienie się na terenie Wielkopolski nowego przewoźnika 
kolejowego, którego udziałowcem jest w 100% Samorząd Woje-
wództwa, podyktowane było między innymi oczekiwaniem jego 
ściślejszego związania z samorządem działającym jako właści-
ciel i jako organizator zamawiający przewozy kolejowe w celu 
realizacji strategii w ojewództwa w zakresie zaspokajania po-
trzeb transportowych społeczności lokalnych. Nie bez znacze-
nia dla tej decyzji była realizacja wielkiego, wartego blisko pół 
miliarda złotych, projektu polegającego na zakupie nowocze-
snego taboru elektrycznego. Tu Samorząd chciał, aby pojazdy 
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z listów pisanych po niemiecku i adresowanym do ministra 
spraw zagranicznych monarchii pewien znany Polak wstawia 
nie tylko poszczególne słowa w ojczystym języku ale i całe 
zdania. W modzie było takie mieszanie i przeplatanie języków. 
Coś mi to zresztą przypomina… 

 Zwraca uwagę piękna ikonografia, w tym por-
trety malowane przez Malczewskiego. Na ile ona ozda-
bia a na ile uczy? Powiedz, kto Ci pomagał przy wyborze?

Fotografie pochodzą z polskich i austriackich archiwów 
i muzeów oraz ze zbiorów prywatnych hrabiów Ronikierów, 
Mierów, Badenich i Pinińskich. Najwięcej do zawdzięczenia 
mam tu Piotrowi hr Pinińskiemu, z którym na specjalnej sto-
pie znamy się lat dwadzieścia. Portret Dunajewskiego zdobiący 
hol udostępnił mi parlament austriacki. A co do podpisów to 
są one skróconym, chwilami anegdotycznym komentarzem do 
właściwego tekstu. Mam nadzieję, że ułatwiają trochę lekturę, 
ale obawiam się, że niektórym – niestety – ją zastąpią. 

 Skąd tytuł książki? To semantyka, czy z  nie-
mieckiego?

To słowo – wypowiadane przez Agenora Gołuchowskiego 
starszego w obu językach, jako pierwsze przykazanie wszel-
kiej nowoczesnej polityki. To zarazem teza mojej książki. Ła-
two ją zapamiętać. 

 Czy w Wiedniu jesteś Wiedeńczykiem?
Dialektu wiedeńskiego nie próbuję nawet naśladować. 

Chyba wszędzie, tu i tam, jestem Poznaniakiem o pewnych 
cechach krakowsko-wiedeńskich, z domieszką lwowską, pra-
ską oraz brneńską. 

 Gdzie pijesz kawę, u Sachera czy u Havelki?
Ani tu ani tu. Kawę pije najczęściej w Landtmannie, bo to 

po drodze do archiwum i najbliżej Uniwersytetu.  
fot. Maciej Ograbek



były eksploatowane przez przewoźnika najściślej związanego 
z Wielkopolską. Funkcjonowanie dwóch podmiotów wykonują-
cych przewozy w podobnym zakresie pozwalają organizatorowi 
na porównywanie kosztów i weryfikację sprawności ich działania. 
Trzeba pamiętać, iż przewozy wykonywane w służbie publicznej 
są z założenia deficytowe i dofinansowywane są z budżetu wo-
jewództwa. Obecność dwóch przewoźników daje też możliwość 
porównywania jakości świadczonych usług, a rywalizacja powin-
na służyć pasażerom.

 Jakie są losy master planu dla Kolei Metropolital-
nej? W związku z tym projektem weszli Państwo w skład part-
nerstwa obok Stowarzyszenia Centrum Badań Metropoli-
talnych. Ważna jest tu też możliwość dofinansowania z  tzw. 
funduszy norweskich.

18 marca pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Stowarzy-
szeniem Metropolia Poznań oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
podpisany został list intencyjny w sprawie master planu. Strony 
wyraziły wolę ścisłej i partnerskiej współpracy przy realizacji tego 
projektu. Dalszym krokiem będzie podpisanie umowy partnerstwa 
i zaproponowanie przystąpienia do niej kolejnym partnerom: sa-
morządom objętym projektem, wymienionej jednostce badawczej, 
Kolejom Wielkopolskim oraz organizacjom obywatelskim wpisują-
cym się przedmiotem swojej działalności w projekt. Partnerzy będą 
aplikować o środki finansowe na jego realizację w ramach Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego. Umowa partnerska ma regu-
lować kwestie podziału obowiązków między uczestnikami. Dofi-
nansowanie będzie przeznaczone między innymi na opracowanie 
koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o li-
nie kolejowe, węzłów przesiadkowych, inwentaryzację istniejących 
obiektów oraz ich rewitalizacji, a także założeń modernizacji ukła-
dów drogowych dla utworzenia węzłów przesiadkowych. Zgodnie 
z zapisami listu intencyjnego liderem projektu ma być Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań.

 Mają Państwo „apetyt” na pięćdziesiąt pięć tys. do-
jeżdżających dziś samochodami codziennie do Poznania...

Obecność Kolei Wielkopolskich przy realizacji projektu nie 
przesądza, że my będziemy obsługiwali ruch kolejowy zorgani-
zowany na podstawie opracowanej koncepcji. Od przewoźnika 
realizującego nową organizację ruchu pociągów w ramach Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej wymagane będzie posiadanie od-
powiedniego wyposażenia przede wszystkim w tabor, dobrą orga-
nizację przewozów i wysoko kwalifikowane kadry. Chcemy podjąć 
takie wyzwanie. Już dziś podejmujemy działania przygotowujące 
do sprostania tym warunkom. Naszą misją jako przewoźnika jest 
między innymi wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców 
województwa w zakresie przewozu osób nowoczesnym taborem, 
realizowanego punktualnie i bezpiecznie. Przejęcie dziś dojeżdża-
jących samochodami, przekonanie ich do skorzystania z naszych 
usług jest naszym podstawowym celem.

 Czy szczególnie nie-
bezpieczne przejazdy kategorii 
D nie powinny być lepiej zabez-
pieczone?

Rzeczywiście to zmora prze-
woźników. Niestety, brak wyobraź-
ni po stronie kierowców bądź czyn-
niki nieprzewidywalne stają się 
przyczyną dramatów. Trzeba do-
kładać wszelkich starań, aby było 
ich jak najmniej, nie zapominając 
też o  konieczności uświadamia-
nia użytkownikom dróg zagrożeń. 
Skutkiem tych zdarzeń są również 
straty w taborze przewoźnika, ale 
i konieczność długotrwałego wyłączenia pojazdów w celu ich na-
prawy. Powoduje to pogorszenie oferty przewozowej, a tym sa-
mym dotyka pasażerów. Jeździmy nowoczesnymi pojazdami z co-
raz większą prędkością, bo takie są oczekiwania naszych klientów, 
niestety nie idzie to w parze z nakładami, jakie kierowane są przez 
zarządcę linii kolejowej na modernizację takich miejsc.

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskie-
go zakupił dla Was łącznie dwadzieścia dwa Elfy, obecnie jeź-
dzi osiem. Czym się wyróżniają?

To jedne z najnowocześniejszych pojazdów kolejowych eks-
ploatowanych na polskich torach. Elfy pokonują z szybkością 160 
km/h poszczególne odcinki linii, zapewniają wysoki komfort po-
dróży, są klimatyzowane, estetyczne i funkcjonalne. Dzięki przysto-
sowaniu do przewozu osób niepełnosprawnych, przewozu rowe-
rów są pojazdami dostępnymi dla każdej grupy podróżnych. W tej 
chwili dysponujemy jedenastoma pojazdami. Z każdym miesiącem 
ich liczba będzie rosła. Realizacja całego kontraktu przewidziana 
jest na początek przyszłego roku.

 Ile czasu upłynie żeby, tak jak kiedyś, według prze-
jazdu pociągu można było regulować zegarki?

Punktualność pociągów zależy od wielu czynników. Z jednej 
strony przewoźnik kolejowy zobowiązany jest właściwie zorga-
nizować pracę, mieć sprawny tabor i przygotowane załogi pocią-
gów. Jednak aby nowoczesnie i sprawnie jeździć po torach, musi 
być odpowiednia infrastruktura, a ta pozostawia wiele do życzenia. 
Z konieczności wprowadzane ograniczenia szybkości natychmiast 
skutkują opóźnieniami w porównaniu z zaplanowanym rozkładem 
jazdy. Zaniechania w budowie nowych linii, w ich naprawie czy mo-
dernizacji trwające wiele lat, powodują konieczność podjęcia prac 
na szeroką skalę, co przekłada się na utrudnienia w ruchu. Dopie-
ro zgranie tych wszystkich czynników da nam możliwość przysło-
wiowego regulowania zegarków według ruchu pociągów. Na to 
będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. 

fot. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
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gromadą zmierzającą do jakiegoś niezdefinio-
wanego celu. Na drodze kłębił się zdezoriento-
wany tłum uciekinierów. Żołnierze poszukiwali 
swoich oddziałów i dowódców. Cywile podążali 
wraz z nimi, spodziewając się najwidoczniej, że 
wojsko wie lepiej, co robić. Przez dwa tygodnie 
ta masa ludzka powoli posuwała się na wschód.

17 września od wschodu ruszyła na Pol-
skę Armia Radziecka. Polska znalazła się w po-
trzasku. W okolicach Tarnopola wycofujący się 
żołnierze napotkali oddziały radzieckie. Karski 
trafił do sowieckiej niewoli.

Dwaj pułkownicy ruszyli zdecydowanym 
krokiem. Gdy byli może o pięć kroków od cha-
ty, wyjęli z kabury swoje pistolety i z rozma-
chem cisnęli nimi w drzwi. Tak samo postąpili 
dwaj kapitanowie. Za nimi, jeden po drugim, 
robili tak inni oficerowie: porucznicy i pod-
porucznicy. Żołnierze przypatrywali się temu 
z niedowierzaniem. (...) Kiedy już ostatni ka-
rabin i ostatni bagnet z chrzęstem upadły na 
stos, kończąc swą wojenną przygodę, z cięża-

rówek sowieckich wysypały się dwa plutony 
żołnierzy. Biegiem rozsypali się w rzędach po 
obu stronach szosy, kierując w nas lufy lekkich 
karabinów maszynowych. (...) Byłem jeńcem 
Armii Czerwonej. 

Z SOWIECKIEJ NIEWOLI DO 
KONSPIRACJI

Polscy oficerowie zatrzymani przez Ar-
mię Czerwoną w 1939 roku zostali zamknięci 
w ośmiu sowieckich obozach. Te najbardziej 
znane to Kozielsk, Ostaszków czy Starobielsk. 
Karski znalazł się w Kozielszczyźnie, w obwo-
dzie połtawskim. W październiku 1939 roku 
zapadła decyzja, że jeńcy pochodzący z te-
renów, które zostały inkorporowane do III 
Rzeszy, zostaną przekazani wojskowym wła-
dzom niemieckim. Jan Karski urodzony w Ło-
dzi, która znajdowała się pod niemiecką oku-
pacją, mógł wrócić na zachód, ale zwolnienia 
obejmowały wyłącznie szeregowców i pod-
oficerów. Wykorzystał fortel. Podał się za sze-
regowca i udawał robotnika troszczącego się 
o stan brzemiennej żony. Został wysłany na 
stronę niemiecką.

Tak opisał swoje pierwsze kontakty 
z Podziemiem: 

Uczciwość każe mi powiedzieć, że gdybyś 
na nas doniósł lub próbował to zrobić, dosta-
niesz kulę w łeb. Czy mówię jasno? – zapytał. – 
Poczułem, że wzbiera we mnie radość. Przecież 
na tę chwilę tyle czekałem. Na cel. Na coś, co 

wyrwie mnie z marazmu i da szansę działania. 
Chciałem go uściskać, lecz postanowiłem po-
kazać, że nie jestem egzaltowanym i  roman-
tycznym harcerzykiem. Odpowiedziałem więc 
o wiele spokojniej, niż podpowiadały z trudem 
trzymane na wodzy emocje.

Karski został przetransportowany na zie-
mie polskie będące pod hitlerowską okupa-
cją. Początkowo trafił do stalagu pod Kielcami. 
Gdy dowiedział się, że Niemcy planują wy-
wieźć jeńców na przymusowe roboty do Rze-
szy, uciekł do Warszawy. Marian Kozielewski 
skontaktował brata z Centralnym Komitetem 
Organizacji Niepodległościowych, kadrową 
organizacją polityczną działającą w podzie-
miu. W jej imieniu został wysłany do Lwowa, 
a potem wyruszył z pierwszą misją do Francji.

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE  
I RZĄD NA UCHODŹSTWIE

W nocy z 17 na 18 września 1939 roku 
prezydent RP i wódz naczelny przekroczyli 
granicę polsko-rumuńską, udając się do Fran-
cji. Zostali tam internowani przez władze Ru-
munii. Wobec tego prezydent RP Ignacy Mo-
ścicki wyznaczył na swego następcę generała 
Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. Gdy 
ta kandydatura spotkała się ze sprzeciwem, 

na urząd prezydenta RP nominowany został 
Władysław Raczkiewicz, który powołał gene-
rała Władysława Sikorskiego jako premiera 
i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. 
W ten sposób zachowana została ciągłość in-
stytucji państwowych Polski.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie uznawany był przez cały okres 
II wojny światowej na forum międzynarodo-
wym. Jego siedzibą był Paryż, później Angers, 
a od końca czerwca 1940 roku – po kapitulacji 
Francji – Londyn.

Jednym z  najważniejszych zadań rzą-
du RP na emigracji było tworzenie Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, ale od początku 
swej działalności angażował się w budowa-
nie Polskiego Państwa Podziemnego w oku-
powanym kraju. Konspiracyjna organizacja 
wojskowa, która powstała w oblężonej War-
szawie w końcu września 1939 roku, została 
podporządkowana rządowi na uchodźstwie. 
W lutym 1942 roku Związek Walki Zbrojnej 
został przekształcony w Armię Krajową. 

Naczelnymi zadaniami pionu wojskowe-
go tajnego państwa była rozbudowa pod-
ziemnej armii i przygotowanie jej do walki, 
a  także stała łączność między okupowaną 
Polską a  Rządem na uchodźstwie. Pion cy-
wilny miał przygotować zrąb administracji 
do przejęcia władzy po zakończeniu działań 
wojennych. Podziemna struktura państwa 
polskiego wiosną 1944 roku miała najwięk-
szą podziemną armię w okupowanej Europie 
(dwieście tys. żołnierzy).

Nie jeździł srebrnym astonem mar-
tinem, nie miał kamery w ołówku 
i  innych gadżetów. Zdany był tyl-
ko na swoją fenomenalną pamięć, 
wiarę w  sens działania i  łut szczę-
ścia. Nazywał się Karski. Jan Karski. 
Jego życie to gotowy scenariusz, 
mrożący krew w  żyłach thriller. 
Przedstawiamy kolejne rozdziały 
losów jednej z  kluczowych osób 
dla zrozumienia historii II wojny 
światowej i Holokaustu.

 WRZESIEŃ 1939 – WOJNA I KLĘSKA

1 września 1939 roku Polskę zaatakowały 
przeważające siły niemieckie. Klęska militar-
na polskiej armii była dla młodego dyploma-
ty przygnębiającym doświadczeniem. Wie-
rzył, że polskie wojsko jest gotowe walczyć 
z Niemcami i w kilka dni odeprze wroga. Sta-
ło się inaczej. Podporucznik Jan Kozielewski 
z całym Piątym Dywizjonem Artylerii Konnej 
wycofywał się na wschód.

Nie byliśmy już polską armią. Nie byliśmy 
baterią artylerii konnej. Nie byliśmy czymkol-
wiek, co dałoby się uznać za wojsko. Byliśmy 

Polak – Amerykanin – Emisariusz
Jan Karski
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Jan Karski został włączony do pracy kon-

spiracyjnej, kiedy dopiero tworzyły się struk-
tury podziemnego państwa. Powierzenie mu 
tajnej misji kurierskiej zawdzięczał częścio-
wo przedwojennej pracy w MSZ, ale przede 
wszystkim związkom rodzinnym – jego brat 
Marian Kozielewski od 1934 roku był ko-
mendantem warszawskiej policji w stopniu 
podpułkownika, zaangażowanym w obronę 
Warszawy i od początku wojny związanym 
z  konspiracją. To on powierzył Karskiemu 
pierwszą zagraniczną misję do Francji. Razem 
przygotowali raport o sytuacji w kraju.

EMISARIUSZ Z MISJĄ SPECJALNĄ

Zawsze miałem doskonałą pamięć, zna-
łem kilka języków i dlatego przydałem się jako 
emisariusz.

Jan Karski szybko stał się emisariuszem 
Polskiego Państwa Podziemnego, wysłan-
nikiem, który przewoził tajne informacje 
z  okupowanego kraju do rządu polskiego 
we Francji. W styczniu 1940 roku wyjechał 
ze swoją pierwszą misją na Zachód. Zawiózł 
raport o sytuacji w kraju do Angers we Fran-
cji. W kwietniu przywiózł do Polski instruk-
cje Rządu RP oraz plecak z pieniędzmi dla 
Podziemia. 

Podczas kolejnej misji do Francji w czerw-
cu 1940 roku wpadł w ręce gestapo na Sło-
wacji. Choć udało mu się niemal w całości 
prześwietlić mikrofilmy, które przewoził, miał 
dużo poważniejszy dylemat. Powierzono mu 
plany, tajemnice i szczegóły dotyczące we-
wnętrznych spraw Podziemia oraz zlecenia 
od przedstawicieli różnych stronnictw po-
litycznych. Niemcy próbowali zmusić go bi-
ciem i torturami do mówienia. Bał się, że nie 
wytrzyma kolejnego przesłuchania i się zała-
mie. Chciał popełnić samobójstwo.

Pomyślałem o mojej matce, o dzieciństwie, 
studiach, wielkich planach na przyszłość. Zro-
biło mi się żal, że muszę umierać tak anonimo-
wo, bezsensownie i banalnie jak rozgnieciony 
robak. Ani rodzina, ani koledzy, ani przełożeni 
z Podziemia nigdy nie dowiedzą się, jak i gdzie 
zginąłem, gdzie mnie pochowali. Niemcy nie 
znają mojego prawdziwego nazwiska, a w baj-
ki o synu lwowskiego nauczyciela nie uwierzyli. 
Nawet do głowy im nie przyjdzie, aby męczyć 
tego człowieka rozpoznawaniem moich zwłok... 

Leżałem w  barłogu, czekając, aż stary 
dozorca zakończy obchód. Plan był gotowy. 
Ucieczka od bólu. Pragnienie śmierci. Wiedzia-
łem, że w mojej religii katolickiej taka śmierć jest 
grzechem. Jednak... wspomnienie ostatniego 
bicia było zbyt żywe. Nie urodziłem się widać 
na bohatera, który, katowany, do końca wytrzy-
muje i umiera z imieniem ojczyzny na ustach. 

Karski przeciął sobie żyły, ale został od-
ratowany. Wkrótce polskie podziemie zorga-
nizowało akcję odbicia go ze szpitala w No-
wym Sączu. Dopiero po latach dowiedział się, 
że w jego ucieczce pomagało przeszło dwa-
dzieścia osób. W odwecie Niemcy rozstrzelali 
ponad trzydzieści osób.

Aby nie zostać zdekonspirowany, Jan Ko-
zielewski używał pseudonimów. Znany był 
jako Witold, nosił też różne nazwiska: Piasec-
ki, Kwaśniewski, Znamierowski, Kruszewski, 
Kucharski, w końcu został Karskim.

WARSZAWSKIE GETTO 1942

Pierwsza myśl, z której zdałem sobie spra-
wę to beznadziejność. Przejmująca beznadziej-
ność ich sytuacji. Dla nas, Polaków, to była woj-
na i okupacja. Dla nich, Żydów – koniec świata. 
Zapadł na nich wyrok śmierci tylko dlatego, że... 
byli.

Odniosłem wrażenie, że cała ludność dziel-
nicy z jakiegoś powodu znalazła się na ulicy. (...) 
Mijali nas ludzie o dzikim spojrzeniu błyszczą-
cych od gorączki oczu. Gdzieś biegli, śpieszyli 

się… W powietrzu wisiało nienaturalne napię-
cie, chorobliwa aktywność, jakby przedśmiert-
ne pobudzenie. Swoją sztuczną ruchliwością 
i  zabieganiem chcieli oszukać śmierć? Pano-
wał smród. Ulice były nie sprzątane. Rynsztoki 
wypełnione fekaliami. I trupy. Nagie trupy.

Po ucieczce ze szpitala i  kilkumiesięcz-
nej kwarantannie Jan Karski wrócił do pracy 
w konspiracji najpierw w Krakowie, a od je-
sieni 1941 roku w Warszawie – w Biurze In-
formacji i  Propagandy Komendy Głównej 
ZWZ-AK. Przygotowywał materiały informa-
cyjne, prowadził nasłuch radiowy, współpra-
cował też z Frontem Odrodzenia Polski kiero-
wanym przez Zofię Kossak-Szczucką. Latem 
1942 roku szykował się do kolejnej misji na 
zachód. Miał przewieźć do Londynu informa-
cje od przedstawicieli różnych partii o sytu-
acji w kraju, w tym materiały przygotowane 
przez Referat Spraw Żydowskich Komendy 
Głównej AK o sytuacji Żydów. W ostatnich 
dniach sierpnia 1942 roku Jan Karski (wów-
czas używający pseudonimu Witold) dwu-
krotnie spotkał się z reprezentantem Bundu, 
Leonem Feinerem i  delegatem syjonistów, 
Menachemem Kirszenbaumem. Żydzi chcieli, 
by emisariusz z okupowanej Polski przekazał 

ich przesłanie przedstawicielom polskiego 
rządu na uchodźstwie, aliantom i Żydom na 
zachodzie. Namówili go, by na własne oczy 
zobaczył, co Niemcy robią z Żydami i jak dzia-
ła machina śmierci, by mógł o tym opowie-
dzieć jako naoczny świadek.

IZBICA LUBELSKA 1942

Z morza łez, bólu i upokorzenia dźwignie 
się ten kraj, który i dla nas był ojczyzną. Tylko 
nas, Żydów, już tu nie będzie. Zniknie cały nasz 
naród. Hitler przegra swoją wojnę przeciwko 
ludzkości, dobru i  sprawiedliwości, ale nas – 
zwycięży. „Zwycięży” to nie jest nawet dobre 
słowo. On nas po prostu wymorduje.

Po kilku dniach żydowski przewodnik 
zabrał Karskiego dwieście pięćdziesiąt kilo-
metrów na południe od Warszawy, w  oko-
lice Lublina i wprowadził do obozu, z które-
go Niemcy transportowali Żydów na śmierć. 
Wszedł na teren w przebraniu strażnika ukra-
ińskiego. Spędził tam kilka godzin.

Pierwsi Żydzi wpadli do wagonu. Niem-
cy przy drzwiach odliczali ich. Po liczbie „sto 
czterdzieści” esesman zawył „Halt!” i dwukrot-
nie strzelił. Przystanęli. Pociąg powoli szarp-
nął i nowy wagon wtoczył się na wysokość 
pomostu. Zaczęli go wypełniać nowi więź-
niowie. Wedle wojskowych regulaminów wa-
gon towarowy przeznaczony był na osiem 
koni lub czterdziestu żołnierzy w transporcie. 
Upychając ludzi na siłę i bez jakiegokolwiek 
bagażu, można było pomieścić w wagonie 
sto osób. Niemcy wydali rozkaz pakowania 
po stu trzydziestu, ale jeszcze dopychali do-
datkową dziesiątkę. Gdy drzwi nie dały się 
zamknąć, tłukli na oślep kolbami, strzelali do 
środka wagonu, wrzeszczeli na nieszczęsnych 
Żydów. Ci, aby zrobić miejsce dla nowych, 
wspinali się na ramiona i głowy już znajdują-
cych się wewnątrz. Z głębi wagonu dochodził 
jakiś potępieńczy ryk i wycie. 

Emisariusz zidentyfikował to miejsce po-
czątkowo jako obóz zagłady w Bełżcu – póź-
niej okazało się, że widział obóz tranzytowy 
w  Izbicy Lubelskiej. Tamte obrazy zostały 
z nim do końca życia.

Mijaliśmy akurat jakiegoś starca. Siedział na 
ziemi nagi i rytmicznie kiwał się do przodu i tyłu. 
Jego oczy błyszczały i nieustannie mrugał po-
wiekami. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Obok 
leżało dziecko w łachmanach. Miało drgawki. 
Z przerażeniem spoglądało dookoła. Tłum pulso-
wał jakimś obłędnym rytmem. Wrzeszczeli, ma-
chali rękami, kłócili się i przeklinali. Zapewne wie-
dzieli, że niedługo odjadą w nieznane, a strach, 
głód i pragnienie potęgowały poczucie niepew-
ności i zwierzęcego zagrożenia.

Dopiero wtedy emisariusz Podziemnego 
Państwa Polskiego uzmysłowił sobie, co zna-
czyły słowa jednego z jego żydowskich roz-
mówców z warszawskiego getta o wymordo-
waniu całego żydowskiego narodu. 

Źródło: Carol Harrison

Materiał udostępniony przez
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N O  T O  P O S Ł U C H A J C I E
Marek Zaradniak

OPOLE – 50 NAJWIĘKSZYCH 
PRZEBOJÓW 

Trzypłytowy al-
bum, wydany z  oka-
zji opolskiego jubile-
uszu, zawiera zarówno 
piosenki nagrodzone, 
jak i  takie, które były 
przebojami – dziś już 
legendarne – „Czarne 
Anioły”, wykonywane 
przez Ewę Demarczyk, 
czy „Piosenka o okular-
nikach”, nieżyjącej Ka-
zimiery Utraty-Lusztig. 
Są też przeboje nowsze, 
jak „Testosteron” Kayah, 
czy „Trudno nie wierzyć 
w nic” grupy Raz, Dwa, 

Trzy. Szkoda jednak, że zabrakło w tym zestawie śpiewanego przez Wiesła-
wa Gołasa wielkiego kabaretowego przeboju „W Polskę idziemy”. Zabrakło 
też śpiewanego przez grupę Bolter przeboju „Daj mi tę noc”. Jest natomiast 
nienagrodzony w Opolu, ale wykonywany tam wielki „Najtrudniejszy pierw-
szy krok” Anny Jantar. Jego autorzy to, przypomnijmy, kompozytor Jarosław 
Kukulski oraz autor tekstu Wiktor Leliwa. Pod tym pseudonimem ukrywało się 
dwoje poznańskich autorów Lech Konopiński i Włodzimierz Ścisłowski. Nie-
stety w książeczce z opisem albumu czytamy, że autorem tekstu był Janusz 
Kondratowicz. Taki błąd to po prostu skandal. 

PAUL MC CARTNEY
WINGS OVER AMERICA 

Sir Paul Mc Cartney to jeden z dwóch żyjących do dziś członków wielkiej 
czwórki z Liverpoolu, czyli grupy The Beatles. Ten podwójny album zawiera 
28 zremasterowanych przebojów, wykonywanych przez niego z grupą The 
Wings i niezapomnianą Lindą Mc Cartney. Lata mijają, ale one przetrwały 
próbę czasu. Obok kompozycji powstałych w czasach Wings, takich jak „Live 
And Let Die” czy „Band On The Run” albo „My Love”, znajdziemy też klasyczne 
przeboje z czasów świetności grupy The Beatles, jak „Lady Madonna” czy „The 

Long And Winding Road” 
i oczywiście „Yesterday”. 
To wydawnictwo nie tyl-
ko dla kolekcjonerów, 
ale także dla wszyst-
kich miłośników grupy 
The Beatles, zespołu The 
Wings i  Paula Mc Cart-
neya. Tym bardziej waż-
ne dla nas Polaków, że 
w czerwcu Paul Mc Cart-
ney da koncert w War-
szawie. Zatem jest czego 
słuchać i co wspominać. 
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Najnowszy album Kazika i Kultu uważany jest za najważniejszą płytę 
tej grupy od lat. Zawiera szesnaście rozbudowanych muzycznie, ale zara-
zem wpadających w ucho utworów. Początek to instrumentalny „Teide” – 
świetna muzyka ilustracyjna. Potem „Układ zamknięty”, piosenka promu-
jąca film Ryszarda Bugajskiego, ciekawa zarówno muzycznie jak i mocna 
tekstowo. W „Twoje słowo jest prawdą”, gdzie Kazik porusza problematy-
kę religijną, zachwyca brzmienie organów Hammonda. Rock’n’rollowym 
przebojem, który może przetrwać wszystkie mody, jest dancingowy hit 

„Dzisiaj jest mojej córki wesele”. Łatwo wpada w ucho także kolejna rodzin-
na piosenka „Dobrze być dziadkiem”. 
Szybko zapamiętujemy słowa „Dobrze 
być dziadkiem i mieć za żonę młodą 
babkę”. Natomiast tytułowy utwór „Pro-
sto” to swoisty manifest Kazika: „Jestem 
Kazik, co po ulicach łaził. Nie wiem czy 
jestem w stanie was obrazić, bardziej 
niż sami się obrażacie”. Muzycznie jest 
to rock and roll wsparty ostrą sekcją 
dętą. Religii, jak łatwo się domyśleć, 
dotyczy też „Modlitwa moja”. Ponadto 
warto sięgnąć do dwóch finałowych, 
niezwykle optymistycznych piosenek, 
których tytuły mówią same za siebie 

„Opowiadam się za miłością” i „Życie jest piękne”. Słowa tego pierwsze-
go mówią: „Opowiadam się za miłością, jedyną pewną wartością”. Drugi 
utwór, choć optymistyczny, skłania do refleksji: „Życie jest piękne, tylko 
dlaczego ja chcę sobie je obrzydzić, dlaczego bezustannie staram je so-
bie zohydzić? Pytam, pytam, pytam.” Po tę płytę trzeba sięgnąć koniecznie. 

KUBA STANKIEWICZ
KILAR 

Wojciech Kilar to jeden z naj-
wyżej cenionych na świecie pol-
skich twórców muzyki filmowej. 
Po jego najbardziej znane tema-
ty filmowe sięgnął pianista jazz-
man Kuba Stankiewicz. To płyta 
niezwykle ważna, bo fortepian 
to ulubiony instrument Kilara. 
Oddarte z  bogatej, jak to prze-
ważnie bywa u Kilara, orkiestra-
cji, poszczególne tematy stały 
się znakomitą muzyką klubową. 
Muzyką tła, przy której można się 
napić kawy albo czegoś mocniej-
szego lub porozmawiać z przyjaciółmi. To muzyka niezwykle nastrojowa, 
ale nie męcząca. Album otwiera nastrojowy temat „Love Remains” z filmu 
Jane Campion „Portret damy”, ale warto też wsłuchać się w interpretację 
jednego z największych polskich przebojów filmowych „Pieśni o małym 
rycerzu” z „Przygód pana Michała” Jerzego Hoffmana, liryczny temat „The 
Pary” z Draculi Francisa Forda Coppolli i niezwykle swobodnie potrakto-
wany przez Stankiewicza temat z „Cwału” Krzysztofa Zanussiego. Warto 
słuchać i porównywać jak Kilara przemienił Stankiewicz. 
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