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Aerotropolis

W zglobalizowanym świecie transport lotniczy staje się po-
wszechnym środkiem przemieszczania. Podróże samolotem prze-
stały być usługą luksusową, ludzie wybierają tę formę już nie tylko 
w celach biznesowych, ale także turystycznych bądź prywatnych. 
Właśnie zwiększenie popularności transportu lotniczego, któ-
re spowodowane jest większą dostępnością ekonomiczną, jest 
przyczyną powstania koncepcji Aerotropolis.

Idea ta zrodziła się w 1980 roku podczas podróży profeso-
ra Johna D. Kasardy do Bangkoku i Hong Kongu, a pierwszy raz 
opublikowana została w 2000 roku na łamach czasopisma „Air-
ports of the World”. W 2011 roku profesor Kasarda wraz z Gre-
giem Lindsayem wydali książkę „Aerotropolis. The way we’ll live 
next”, w której szczegółowo przedstawiona została koncepcja Ae-
rotropolis oraz wynikające z niej korzyści. 

 Zmienia ona zupełnie sposób postrzegania przestrzeni 
portu lotniczego. Główną cechą wyróżniającą Aerotropolis od 
innych lotnisk komunikacyjnych jest to, że jest położone za-
sadniczo w obrębie miasta lub w centrum strefy przemysłowo-

-usługowo-handlowej (jak np. w Kuala Lumpur). W przeszłości 
słowo „lotnisko” rozumiane było jako przestrzeń, gdzie samolo-
ty po prostu lądowały, a jego częścią były pasy startowe, wieże 
kontroli, terminale i inne obiekty służące pasażerom lub prze-
ładunkowi towarów. To historyczne rozumienie ustępuje dzisiaj 
miejsca szerszemu pojmowaniu tego terminu. Oprócz podsta-
wowej infrastruktury i usług, to również ekskluzywne butiki i re-
stauracje, centra rozrywki, galerie, kaplice, banki, przedsiębior-
stwa znajdujące się w pobliżu i cały system dróg dojazdowych. 
Wiele lotnisk przez wprowadzanie handlu oraz rozrywki otrzy-
muje większy procent z dochodów z tych dwóch obszarów niż 
ze źródeł lotniczych. Te pozalotnicze możliwości zarabiania sta-
ły się kluczowe dla rozwoju portów lotniczych na całym świecie, 
ale również przeobrażają je w strefę rozrywki, wypoczynku czy 
spotkań biznesowych. Stają się one często docelowym miejscem 
podróży. To sprawia, że wrastają w tkankę miejską i przekształca-
ją się w miasta-lotniska. 

Aerotropolis dąży do polepszenia konkurencyjności miasta, 
jakości życia oraz tworzy nowe miejsca pracy. Według Kasardy 
w procesie projektowania powinno się brać pod uwagę dziesięć 
podstawowych cech, które pozwolą na stworzenie zrównowa-
żonego i przyjaznego mieszkańcom miasta-lotniska mianowicie 
dedykowane drogi ekspresowe (aerolanes) oraz pociągi ekspre-
sowe (aerotrains), efektywnie łączące lotnisko z miejscami o naj-
większej koncentracji biznesu i strefą mieszkaniową, specjalne 
pasy przeznaczone tylko dla ciężarówek, znajdujące się wzdłuż 
dróg ekspresowych prowadzących na lotnisko, ukierunkowanie 
na minimalizację kosztów i czasu komunikacji między głównymi 
węzłami, zamiast na redukcję odległości między nimi, ulokowa-
nie firm w pobliżu lotniska w zależności od tego jak często z nie-
go korzystają. Te, które korzystają najczęściej powinny znajdować 
się najbliżej lotniska.

Następnie działalność wytwórcza i usługowa lotniska (pro-
dukcja, magazynowanie, transport samochodowy) powinna być 
oddzielona przestrzennie od miejsc pracy pracowników umysło-
wych, usług oraz miejsc przepływu pasażerów na lotnisko, a stre-
fy mieszkaniowe ulokowane poza strefą wysokiej intensywno-
ści ścieżki lotu. Budynki w okolicy lotniska, chodniki, pasy ruchu, 

krajobraz i przestrzeń publiczna przewidziane zgodnie 
z przyjętymi standardami. Mała architektura i sztuka 
publiczna zaprojektowana dla uczynienia Aerotropo-
lis miejscem przyjemnym. Strefy mieszkalno-usługo-
we, przeznaczone dla pracowników lotniska, zaprojek-
towane tak, aby zapewniały łatwy dostęp do lokalnych 
usług i dawały poczucie sąsiedztwa. Rozwój Aerotro-
polis powinien opierać się na zasadzie zrównoważone-
go rozwoju.

W  2012 roku z  lotnisk zakwalifikowanych przez 
Johna Kasardę jako działające Aerotropolis dziewięć 
znajduje się w Ameryce Północnej, siedem w Azji, pięć 
w Europie oraz jedno w Ameryce Południowej. W cią-
gu najbliższego dziesięciolecia zakłada się powstanie 
kolejnych trzydziestu. 

Jedynym z większych pasażerskich węzłów lotni-
czych na świecie oraz działającym Aerotropolis jest 
Dallas/Fort Worth International Airport. Lotnisko 

Aerotropolis
Dominika Maria Cyrek

Dallas/Fort Worth International Airport

przyszłością 
transportu 
lotniczego
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Kolejnym ważnym Aerotropolis na mapie świata 
jest Kuala Lumpur International Airport (KLIA), jeden 
z głównych ośrodków lotniczych w Azji. Położone jest 
w południowej części Półwyspu Malajskiego, około 50 
km od stolicy Malezji, pomiędzy czterema głównymi 
miastami kraju – Kuala Lumpur, Shah Alam, Seremban 
i Malakka. Zajmuje teren o powierzchni 10 tys. hekta-
rów. Na samym lotnisku zatrudnionych jest 2513 osób, 
natomiast w regionie generuje około 22 tysięcy miejsc 
pracy. KLIA już dziś jest celem podróży dla wielu osób, 
miejscem międzynarodowych spotkań, centrum biz-
nesu i  rozrywki. W odległości około 10 kilometrów 
od lotniska znajduje się tor Formuły 1, gdzie co roku 
w marcu organizowane jest Grand Prix Malezji. Ponad-
to, w odległości około 20 km planowana jest budowa 
parku naukowo-technologicznego. Lotnisko składa się 
z trzech terminali – Main Terminal, Satellite Terminal 
oraz Low Cost Carrier Terminal. Budynek główny zo-
stał zaprojektowany przy użyciu metody „lotnisko w le-
sie, las na lotnisku”, która oznacza stworzenie obszarów 
zieleni wewnątrz oraz dookoła terminalu! W budynku 
Satellite, połączonym z głównym terminalem za po-
mocą kolejki, znajduje się Airside Hotel Transit, który 
posiada osiemdziesiąt pokoi przeznaczonych dla pa-
sażerów. Pasy startowe oraz terminale zajmują po-
wierzchnię 2429 hektarów, natomiast 6477 hektarów 
zostało przeznaczone pod zabudowę komercyjną, te-
reny rekreacyjne i obszary zieleni oraz dziesięciokilo-
metrową niezamieszkałą strefę buforową.

Europejskim przykładem Aerotropolis jest port 
w Helsinkach. Znajduje się pół godziny drogi od ści-
słego centrum miasta. Helsinki Airport International 
został wybudowany jako główny motor rozwoju go-
spodarczego Finlandii. Jest swoistym centrum kultury, 
nauki i gospodarki. Tutaj swoje centrum transporto-
we ulokowały największe fińskie linie lotnicze, Finair. 
Strategicznym elementem dla rozwoju fińskiego mia-
sta-lotniska jest „Aviapolis”, miasto rozrastające się 

zostało ukończone i otwarte w 1974 roku. Zajmuje 
7315 hektarów, na jego terenie znajduje się 5 półokrą-
głych terminali, 174 bramki oraz 40 tys. miejsc par-
kingowych. Wszystkie terminale są połączone przy 
pomocy szybkiej kolejki. Na terenie DFW znajduje 
się International Commerce Park, kilkanaście maga-
zynów prywatnych przedsiębiorstw oraz ich centra 
dystrybucji, dwa pola golfowe oraz dwa 5-gwiazd-
kowe hotele – Grand Hyatt DFW oraz Hyatt Regency 
DFW. Ponadto hangary dla samolotów American Air-
lines oraz centra przeładunkowe takich firm jak UPS 
czy FedEx. Plan zagospodarowania przestrzennego 
zakłada nie tylko rozwój samego lotniska, ale rów-
nież miast wchodzących w skład aerotropolii, to jest 
Dallas, Fort Worth, Grapevine, Coppell, Euless i Irving. 
Wspólny wysiłek i integracja wszystkich tych miast 
powoduje, że lotnisko rozwija się w sposób zrówno-
ważony i komplementarny. 

Helsinki Airport
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wokół lotniska zajmujące teren o powierzchni czterdziestu 
dwóch kilometrów kwadratowych. Na HA ostrożnie zapla-
nowane zostało rozmieszczenie terminali i przestrzeni wokół, 
aby zapewnić pasażerom odpowiednią atmosferę i możli-
wość szybkiego przemieszczania się po lotnisku. W grud-
niu 2009 roku lotnisko zainwestowało 150 milionów euro 
na powiększenie terminalu długodystansowego, wyposaża-
jąc go w obiekty takie jak luksusowe spa czy salon odnowy 
biologicznej. Na jego terenie znajdują się też liczne wystawy, 
muzeum lotnictwa oraz restauracje zapewniające rozryw-
kę oczekującym pasażerom. Na stronie internetowej portu 
został przedstawiony program zagospodarowania wolnego 
czasu w trakcie oczekiwania na następny lot. 

Polityczne i kulturowe podejście do środowiska natural-
nego oraz pełna zieleni przestrzeń publiczna zapewnia stabil-
ny i zrównoważony rozwój ludziom i firmom. Najbardziej wi-
dać to w dynamicznie rozwijającym się mieście Vantaa. Daje 
ono zatrudnienie około 30 tysiącom pracowników i gene-
ruje co roku około 70% nowych miejsc pracy. Może też po-
chwalić się dużą koncentracją hoteli i ogromnym zapleczem 
konferencyjnym. W marcu 2010 roku zostało otwarte Ranta-
sipi Congress Center – centrum kongresowe, które może po-
mieścić około 1400 osób. Zajmujące powierzchnię 87 tysięcy 
metrów kwadratowych centrum rozrywki Flamingo Enterta-
imnet Center znajduje się obok centrum handlowego Jum-
bo, w swojej ofercie ma hotel, centrum odnowy biologicznej, 
spa, klub nocny oraz tor do gry w kręgle. Helsinki Airport oraz 
Aviapolis są dobrze skomunikowane poprzez autostradę E18, 
będącą drogą tranzytową łączącą kraje skandynawskie z Ro-
sją. Bezpośrednie połączenie z lotniskiem ma również port 
morski w Vuosaari. W 2014 roku powstać ma nowe połączenie 
kolejowe Rail Ring Line, łączące Helsinki Airport International 
z centrum miasta oraz regionem.

Duże lotniska stały się kluczowymi węzłami w globalnej 
produkcji i systemach korporacyjnych, oferując im szybkość, 
sprawność i łączność. Są one również potężnymi silnikami 
lokalnego rozwoju gospodarczego. Podstawową korzyścią 
z powstania Aerotropolis w regionie jest tworzenie nowych 
miejsc pracy, których przyrost jest siedem razy szybszy niż 
w centrach innych miast. Lotnisko DFW ma czterysta tysięcy 
miejsc pracy znajdujących się w promieniu pięciu mil od ter-
minali, O’Hare pół miliona, a Dulles dwieście tysięcy. W dwu-
dziestu czterech aerotropoliach mieszczą się siedziby jednej 
piątej przedsiębiorstw z branży IT, finansowej, konsultingo-
wej, naukowej i technicznej. 

Główną przeszkodą dla budowy takiego obiektu 
w obecnej chwili jest kryzys ekonomiczny. Aby stworzyć 
zrównoważoną aerotropolię potrzebne są duże nakłady fi-
nansowe. Nie można pominąć również faktu, że transport 
lotniczy emituje największą ilość CO2 do atmosfery, więcej 
niż jakikolwiek inny środek transportu. Istnieje konflikt po-
między próbą ograniczenia emisji CO2 i potrzebami prze-
mieszczania się po świecie. 

Wizja Aerotropolis może wydawać się nieco utopijna, 
ale jak pokazują wyżej opisane lotniska, nie jest niemożli-
wa. Odpowiednio zrealizowana może okazać się ratunkiem 
dla państw w dobie kryzysu. Należy jednak pamiętać, że nie 
każde duże, bogate miasto jest odpowiednie. Mogą nimi 
być te, które są ważnymi węzłami transportowymi. W USA 
są to między innymi Memphis i Lousville. W Europie Am-
sterdam, Paryż i Sztokholm. Każde z nich zbudowane jest 
dzięki dużym, nowoczesnym przedsiębiorstwom. Aerotro-
polis nie tworzy się naturalnie i samoistnie z istniejącej tkan-
ki miejskiej, jest to twór sztuczny, który musi zostać zaprojek-
towany i zrealizowany. W Polsce miastami, które mają szansę 
przekształcić się w Aerotropolis są Warszawa, Poznań, Wro-
cław, Kraków i Trójmiasto, jednak aby to się stało wymaga-
na jest odpowiednia współpraca władz miasta oraz lotniska, 
a także dobry klimat społeczny i ekonomiczny.

fot. Dallas/Fort Worth International Airport,  
Finavia Corporation, Wikipedia

Artykuł na bazie pracy magisterskiej powstałej pod kierownic-
twem prof. Waldemara Ratajczaka na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.
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z y g z a k i e m

Potrzebny „efekt lokomotywy” 
TTIP (Transatlantyckie Partner-

stwo w Dziedzinie Handlu i Inwesty-
cji) będzie szansą na rozwój najbied-
niejszych regionów, jeżeli te wcześniej 
zadbają o swoją konkurencyjność. Tak 
uważa prof. Danuta Hübner, europo-
słanka z ramienia PO, była komisarz 
i była minister. W rozmowie z EurAc-
tiv.pl mówi o nierównościach w roz-
woju regionów w Polsce i co można 
z nimi zrobić, jak również o umowie 
handlowej pomiędzy Unią Europejską 
a USA i jej efektami dla Europy i Polski. 

Komisja Europejska opublikowa-
ła raport o różnicach w zamożności 
między regionami UE. Dane wskazu-
ją na ogromne rozbieżności między 
poszczególnymi regionami, ale jesz-
cze wyraźniej między nową a  starą 
Europą. Nawet państwa najbardziej 
dotknięte przez kryzys, jak Grecja czy 
Hiszpania, są bogatsze od większości 
regionów Polski, Bułgarii czy Rumunii. 
Można to udowodnić tym, że według 
statystyk, w momencie przystępowa-
nia do Unii Europejskiej, w Polsce PKB 
na głowę mieszkańca wynosiło poni-
żej 50 procent średniej unijnej. Więk-
szość badań umieszcza je na pozio-
mie 44-48 procent. Obecnie wynosi 
ono 65-67 procent, więc nadrabiamy 
straty, co jednak zostało spowolnione 
przez kryzys. Mimo to, tempo wzrostu 

naszej gospodarki, jak i innych w po-
dobnej sytuacji, jest wyższe niż w pań-
stwach bogatszych. 

Sytuacja państwa przedkłada 
się na regiony. W 2005 roku opubli-
kowano raport, który pokazywał, że 
pięć polskich województw (lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie, warmiń-
sko-mazurskie, świętokrzyskie) jest 
wśród dziesięciu najbiedniejszych 
regionów Europy, wtedy jeszcze bez 
Bułgarii i Rumunii. Teraz te same pięć 
województw jest pośród 20 najbied-
niejszych regionów w Europie. Dzięki 
temu udało się uruchomić cały pro-
gram środków dla ściany wschodniej. 

– Zawsze będą regiony bogatsze 
i biedniejsze. A dopóki te biedniejsze nie 
osiągną pewnej masy krytycznej zdolno-
ści rozwojowych, to nie będą miały moż-
liwości przeganiania innych. Wydaje mi 
się, że w Polsce z pewnym opóźnieniem 
zaczynamy rozumieć znaczenie więzi 
regionalnych, czyli, nazwijmy to „efek-
tu lokomotywy”. Musimy inwestować 
w  tych najbiedniejszych, by osiągnęli 
wspomnianą masę krytyczną zdolności 
rozwojowych, ale jednocześnie nie za-
pominać o tworzeniu połączeń między 
nimi, a tymi regionami, które się rozwija-
ją najszybciej, tak by pociągnęły za sobą 
słabsze – mówi Danuta Hübner. 

Regiony dzielą się 
doświadczeniami

Z inicjatywy gabinetu komisarza UE do spraw polityki 
regionalnej i miejskiej Johannesa Hahna w Brukseli zorga-
nizowano spotkanie przedstawicieli regionów europejskich 
poświęcone kwestiom wielopoziomowego zarządzania 
oraz przygotowania umów partnerstwa na lata 2014-2020. 
W  spotkaniu uczestniczyła Monika Kapturska, dyrektor 
przedstawicielstwa Wielkopolski w Brukseli.

Spotkanie zostało zorganizowane na potrzeby raportu 
w sprawie stosowania zasady partnerstwa przez rządy kra-
jów członkowskich UE wobec władz regionalnych, w proce-
sie przygotowywania umów partnerstwa i programów ope-
racyjnych, oraz ich negocjacji z Komisją Europejską. 

Proces przygotowania i konsultacji dokumentów stra-
tegicznych 2014-2020 w poszczególnych krajach nakreślili 
przedstawiciele Katalonii (Hiszpania), Bretanii i Ile-de-Fran-
ce (Francja), Berlina i Nadrenii Północnej Westfalii (Niem-
cy), Kornwalii (Wielka Brytania), Puglii (Włochy), Skane 
(Szwecja) i Wielkopolski. Wspólnie analizowano czy w po-
szczególnych państwach członkowskich zostały wdrożo-
ne właściwe procedury prowadzenia dialogu z  partne-
rami samorządowymi, czy proces ten był transparentny, 
właściwie zaplanowany w czasie i wyposażony w odpo-
wiednie narzędzia, czy władze samorządowe mają możli-
wość uczestniczenia w negocjacjach umowy partnerstwa 
z Komisją Europejską oraz czy aktualny proces przygoto-
wywania dokumentów określających zasady wykorzy-
stania funduszy strukturalnych 2014-2020 różni się od 
poprzedniego w zakresie włączenia władz regionalnych 
jako instytucji zarządzających programami operacyjnymi. 
Stosowanie zasady partnerstwa oraz zasady wielopoziomo-
wego zarządzania ma bardzo duże znaczenie dla osiąga-
nia wzrostu gospodarczego w UE. Dzięki stałemu dialogowi 
z poziomem rządowym i europejskim, samorządy regional-
ne otrzymują możliwość wpływania na kształt polityki spój-
ności w swoich krajach, za wdrażanie której są w dużej mie-
rze odpowiedzialne.

Rozpoczęcie negocjacji 
W Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej 

w Brukseli odbyło się spotkanie będące formalnym rozpo-
częciem negocjacji Umowy Partnerstwa oraz poszczegól-
nych programów operacyjnych z Komisją Europejską. 

Proces przygotowywania oraz zatwierdzania dokumen-
tów strategicznych i programowych na nową perspektywę 
finansową 2014-2020 dobiega końca, a negocjacje z Ko-
misją to jego ostatni etap. W spotkaniu, które go oficjal-
nie otworzyło, udział wzięli przedstawiciele Komisji Euro-
pejskiej, polskiego rządu oraz marszałkowie województw. 
Było ono okazją do omówienia postulatów oraz oczekiwań 
ze strony Komisji, a także jej komentarzy do projektu Umo-
wy Partnerstwa, która określa kierunki interwencji trzech 
unijnych polityk: Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Na spotkaniu przedsta-
wiono również główne punkty polskiego stanowiska ne-
gocjacyjnego oraz omówiono kwestie negocjacji poszcze-
gólnych programów operacyjnych, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybac-
two i Morze. 

Regiony i miasta o unijnej strategii na 
rzecz wzrostu

Podczas Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Atenach Komitet Re-
gionów w zdecydowanym tonie ostrzegł, że realizacja celów unijnej strategii 
na rzecz wzrostu gospodarczego „Europa 2020” wisi na włosku z powodu ewi-
dentnego braku włączenia w nią władz lokalnych. 

Komitet Regionów, reprezentujący władze lokalne i regionalne UE, skryty-
kował aktualne podejście jako „ślepe na aspekt terytorialny” i przyjął tak zwaną 
deklarację ateńską zawierającą punktowy plan reform. W owej deklaracji poli-
tycznej Komitet przekonuje, że UE musi przemyśleć swoje podejście i na nowo 
obrać kierunek działań, jeśli zamierza dotrzymać swej obietnicy utworzenia do 
2020 roku inteligentnej, zrównoważonej gospodarki, sprzyjającej włączeniu 
społecznemu.

W przemówieniu otwierającym szczyt przewodniczący KR Ramon Luis Val-
carcel Siso stwierdził, że: Najnowsze prognozy ekonomiczne pokazują, iż mimo 
pierwszych oznak ożywienia gospodarczego w Europie istnieją wciąż między regio-
nami znaczne dysproporcje, których nie możemy zaakceptować. Musimy na nowo 
wytyczyć kierunek działań, by ułatwić miastom i regionom opracowanie ich stra-
tegii i wzięcie odpowiedzialności za ich wdrażanie. Jeżeli nie chcemy znowu po-
nieść porażki, musimy wytyczyć regionalne cele unijnej strategii na rzecz wzrostu, 
zbudować partnerstwa pomiędzy wszystkimi poziomami sprawowania władzy i 
zapewnić wystarczające środki, by wszyscy nasi obywatele faktycznie odczuli oży-
wienie gospodarcze.
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Wyzwaniem dla dzisiejszych uczelni 
wyższych jest otwarcie się na studen-
tów obcojęzycznych... 

Internacjonalizacja jest jednym ze 
strategicznych celów w rozwoju uczel-
ni, również zagranicznych i oznacza po-
trzebę otwarcia się na zmiany. To nie 
tylko opracowanie oferty edukacyj-
nej w  językach obcych, ale także od-
powiednie przygotowanie wszystkich 
pracowników, otwarcie się na nowe 
kultury i zwyczaje. Za internacjonaliza-
cją kształcenia postępować musi umię-
dzynarodowienie badań naukowych, 
konkurencyjne pozyskiwanie środków 
na projekty naukowe, udział w między-
narodowych konsorcjach oraz publika-
cjach. Budowana sukcesywnie od wielu 
lat oferta AMU-PIE, będąca propozycją 
przedmiotów w językach obcych pro-
wadzonych na każdym z  naszych wy-
działów i posiadająca obecnie ponad 
dwieście przedmiotów do wyboru, jest 
podstawą do tworzenia pełnych kie-
runków studiów w  językach obcych. 
Z nowych inicjatyw muszę wspomnieć, 
że wychodząc naprzeciw potrzebom 
rynku, uruchomiliśmy w tym roku, we 
współpracy z Uniwersytetem Medycz-
nym w Poznaniu, dwusemestralny kurs 
przygotowujący kandydatów na studia 
medyczne AMU PreMed. Przyciąga stu-
dentów z różnych krajów świata,  z cze-
go największą grupę tworzą mieszkań-
cy Arabii Saudyjskiej. W toku są także 
działania mające na celu przyciągnię-
cie studentów z Chin oraz Turcji. Korzy-
stając także ze znakomitego zaplecza 
naukowo-dydaktycznego naszego Wy-
działu Anglistyki, w roku akademickim 
2014/2015 ma ruszyć roczny kurs aka-
demickiego języka angielskiego przygo-
towujący do rozpoznawanego w świe-
cie naukowym egzaminu IELTS.
Co jeszcze czeka UAM w  najbliższej 
przyszłości?

Po dekadzie korzyści wynikają-
cych z boomu edukacyjnego musimy 
teraz skoncentrować się na sprawnym 
reagowaniu na trudną sytuację wywo-
łaną niżem demograficznym. Oznacza 
to z jednej strony mniejszą możliwość 
polegania na przychodach uczelni ze 
studiów niestacjonarnych, a z drugiej 
konieczność uaktualniania oferty dy-
daktycznej przy ograniczonych źródłach 

finansowania. Musimy wykazać się dużą 
sprawnością przy absorpcji zewnętrz-
nych środków na badania i  kształce-
nie, zarówno ze źródeł krajowych, jak 
i zagranicznych. Nadszedł czas na po-
prawienie efektywności działania, po-
łożenie nacisku na zwiększanie docho-
dów i racjonalizację wydatków. Zatem 
w miejsce scentralizowanego systemu 

rozdziału, wydziały będą otrzymywa-
ły środki finansowe według algorytmu 
wzorowanego na algorytmie ministe-
rialnym, uwzględniającym m.in. liczbę 
studentów/doktorantów na danym kie-
runku/specjalności, liczbę pracowników 
różnych kategorii, proporcję obu tych 
wielkości itp., a także elementy projako-
ściowe w kształceniu. Gwarancję nieza-
kłóconego funkcjonowania stanowił bę-
dzie fundusz celowy w postaci odpisu 
od dotacji podstawowej, który nazwał-
bym „funduszem solidarnościowym”, 

ponieważ wyniki budżetowe poszcze-
gólnych jednostek mogą się różnić od 
siebie. Od dwóch lat trwają w gronie 
zespołu rektorskiego wytężone pra-
ce nad zbieraniem danych i  definio-
waniem ostatecznego modelu naszej 
decentralizacji. 

Nowy system ma optymalizować 
współpracę i  współdziałanie wydzia-
łów, a nie atomizować naszą strukturę. 
Dla wyjaśnienia dodam, że pewien za-
kres decentralizacji zarządzania finan-
sami występuje już u  nas od kilkuna-
stu lat. Działalność naukowo-badawcza 
wydziałów jest finansowana bezpośred-
nio przez Ministerstwo, przyznające do-
tację na działalność statutową. Zniknę-
ła przekazywana z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na ręce Rekto-
ra dotacja na badania własne, a środki 
na rozwój młodej kadry płyną wprost na 
wydziały. Znacząco zwiększyło się po-
zyskiwanie środków na badania przez 
poszczególnych pracowników i ich ze-
społy badawcze w procedurach konkur-
sowych z Narodowego Centrum Nauki, 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Mini-
sterstwa, Narodowego Programu Roz-
woju Humanistyki itp. W tym nowym, 
zdecentralizowanym, systemie radzimy 
sobie bardzo dobrze, a nasi pracownicy 
z powodzeniem zdobywają finansowa-
nie w postaci grantów. 

Z  satysfakcją stwierdzam, że od 
2013 roku dysponujemy jednym z naj-
nowocześniejszych systemów zintegro-
wanych wspomagających zarządzanie 
uczelnią w Polsce. Należy podkreślić do-
datkowo, że koszty wdrożenia wyniosły 
najwyżej 20% kosztów podobnych pro-
jektów w porównywalnych uczelniach. 
Ruszyły sejmowe prace nad noweli-
zacją ustawy Prawo o  szkolnictwie 
wyższym, na pierwszy ogień poszło 
przygotowanie absolwentów i  stu-
dentów do potrzeb rynku pracy…

Zmieniające się potrzeby rynku wy-
magają stałego dostosowywania do 
nich kompetencji i kwalifikacji pracow-
ników. Służyć ma temu wprowadzenie 
do uczelnianych planów strategii ucze-
nia się przez całe życie (LLL – lifelong le-
arning). Ułatwienie dostępu do studiów 
wyższych osobom dojrzałym, w ramach 
procesu LLL, ma na celu umożliwienie 

O umiędzynarodowieniu, 
grantach i prawie
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im ukończenia studiów w  specjalnym 
trybie uwzględniającym wcześniej uzy-
skane (poza systemem szkolnictwa wyż-
szego) kwalifikacje i  kompetencje. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu osoba ubiegająca 
się o potwierdzenie efektów uczenia się 
pozaformalnego będzie mogła uczestni-
czyć w  mniejszej liczbie zajęć, a  tym sa-
mym skrócić czas odbywanych studiów 
lub zmniejszyć ich intensywność. Może ją 
to zachęcić do podjęcia studiów lub uła-
twić ich godzenie z życiem zawodowym 
czy osobistym. LLL to taka oferta, która do-
pełni lub przekształci dotychczasowe do-
konania edukacyjne naszych absolwentów. 
To nie tylko uniwersytety trzeciego wieku 
i uniwersytety dziecięce, studia podyplo-
mowe oraz rozmaite kursy i szkolenia sta-
nowiące działalność poboczną w stosunku 
do kształcenia prowadzącego do dyplo-
mów studiów I, II i III stopnia. Strategia LLL 
oznacza stworzenie takiego modelu edu-
kacji, w którym uczelnia integruje strategie 
życiowe potencjalnych stu-
dentów z  potrzebami oto-
czenia i własnymi potrzeba-
mi wewnętrznymi. 

Biorąc pod uwagę, że 
jakość kształcenia ma za-
sadniczy wpływ na powo-
dzenie absolwentów na 
rynku pracy oraz na poziom 
konkurencyjności polskie-
go szkolnictwa wyższego 
w  skali międzynarodowej, 
w  nowej regulacji zapro-
ponowano zmiany rozsze-
rzające możliwości kształ-
cenia interdyscyplinarnego, 
umożliwiające lepszą ocenę 
efektów kształcenia oraz usprawnienie try-
bu postępowania w sprawach uruchamia-
nia i zawieszania kierunków studiów.

Dodatkowo Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego ma w  planach (wresz-
cie!) prowadzenie ogólnopolskiego sys-
temu monitorowania karier zawodowych 
absolwentów. Ma to być coroczny mo-
nitoring, przeprowadzany na podstawie 
danych o  absolwentach pochodzących 
z istniejącego Systemu Informacji o Szkol-
nictwie Wyższym oraz przekazanych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zanoni-
mizowanych danych jednostkowych ewi-
dencjonowanych na kontach ubezpieczo-
nych i kontach płatników składek. System 
ma zapewniać poufność i bezpieczeństwo 
wrażliwych danych, a opierał się będzie 
na istniejącym systemie informatycznym 
ZUS. Jest bardzo potrzebny w  aspekcie 
umożliwienia prowadzenia właściwej poli-
tyki w zakresie kształcenia, dostarczy nam 
informacji będących podstawą do zmia-
ny struktury prowadzonych kierunków 

studiów, a  kandydatom na studia infor-
macji pomocnych w wyborze uczelni i kie-
runku studiów. Zwiększyć ma się rów-
nież obowiązkowa liczba godzin praktyk 
studenckich.
Niezwykle ważne są przepisy wspie-
rające innowacyjność. Naukowcy uzy-
skują pełne prawa majątkowe do wy-
nalazków, co niewątpliwie będzie 
motywować do aktywności... 

Proponowane rozwiązanie ma uspraw-
nić transfer technologii z uczelni do prakty-
ki gospodarczej, będzie bowiem stanowić 
istotny impuls finansowy dla naukowców 
i motywować ich do aktywnego działania 
na rzecz komercjalizacji, która obecnie jest 
śladowa. 
Ministerstwo zamierza wspierać na-
ukowców starających się o  unijne pie-
niądze… 

Od tego roku polscy naukowcy mogą 
korzystać z pieniędzy pochodzących z fun-
duszy strukturalnych – jeszcze ze „starego” 

rozdania 2007-2013 oraz z europejskich 
programów wartych 77 mld euro z  pro-
gramu Horyzont 2020 i 4,7 mld euro z Era-
smus+, a także ze środków krajowych. Sys-
tem jest złożony, niewątpliwie potrzeba 
wsparcia, by jak najefektywniej korzystać 
z dobrodziejstw programów. Jeśli rzeczy-
wiście powstaną specjalne grupy eksper-
tów, które zajmą się doradztwem i men-
toringiem dla projektodawców (zapewne 
w obrębie regionalnych i krajowego punk-
tu kontaktowego) – to bardzo popieramy 
tę propozycję. 

Pracownicy uczelni już intensywnie 
pracują nad przygotowaniem wniosków 
do wymienionych programów. Stwarza to 
ogromne szanse na rozwój każdej dziedzi-
ny prowadzonych na UAM badań i nawią-
zanie współpracy z najlepszymi ośrodkami 
badawczymi w Europie i na świecie. Dzię-
ki szerokiej akcji informacyjnej w kraju, ale 
i w samym UAM wiedza na temat możliwo-
ści oraz sposobu aplikowania do programu 
jest duża, i  stale wzrasta. Przypomnijmy, 

że to na Wydziale Prawa i  Administracji 
15 stycznia br., odbyła się  sesja inauguru-
jąca Program Horyzont 2020 w regionie. 
Nowością będą doktoraty przemysło-
we – przedsiębiorcy będą mogli zama-
wiać prace doktoranckie, których wyni-
ki będą mogli wykorzystać…

…w przyszłości do rozwiązywania pro-
blemów swoich firm. Wyobrażam sobie, 
że w ślad za tym pójdą godziwe pienią-
dze na stypendia doktoranckie, porów-
nywalne z  tymi, które doktorant może 
uzyskać z  grantów międzynarodowych. 
Nie będzie wtedy zmuszony do poszuki-
wania dodatkowych źródeł utrzymania… 
W ten sposób rząd chce zwiększyć wydat-
ki na badania i rozwój do 1,7% PKB w roku 
2020, licząc, że połowę wydatków pokry-
ją przedsiębiorstwa. Szukajmy wszyst-
kich możliwych źródeł, by realny był skok 
cywilizacyjny!
Czym jest „pakiet dla humanistyki”?

To propozycje zmian, które mają 
wzmocnić polską huma-
nistykę, w obliczu dyskusji 
w środowisku o rzekomym 
jej kryzysie. „Pakiet” został 
zaprezentowany podczas 
obrad tzw. Okrągłego Sto-
łu Humanistyki, zainicjo-
wanego przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

W  UAM informacje 
o  stanie humanistyki nie 
są złe. Spadek liczby stu-
dentów dotknął w  ostat-
nich latach głównie studia 
niestacjonarne, bowiem na 
stacjonarnych liczba stu-

dentów nawet wzrosła w ostatnich pięciu 
latach. Oczywiście sytuacja wygląda róż-
nie na poszczególnych kierunkach studiów. 
Rośnie wyraźnie zainteresowanie filologia-
mi obcymi, na japonistyce liczba studen-
tów się podwoiła. Dużym powodzeniem 
cieszą się kierunki artystyczne oraz dzien-
nikarstwo, spada natomiast zainteresowa-
nie filozofią i naukami społecznymi, a na-
wet prawnymi.

Jeśli przyjrzeć się badaniom nauko-
wym, widać wyraźnie, że humaniści 
i  przedstawiciele nauk społecznych nie 
zasypiają gruszek w popiele. Na ogólną 
liczbę 636 realizowanych na UAM gran-
tów, najwięcej, bo 273 jest udziałem bada-
czy reprezentujących nauki humanistycz-
ne i społeczne. Dla porównania w grupie 
nauk ścisłych i technicznych realizowano 
220 projektów, a w grupie nauk o życiu – 
138. Na szczęście, trudno mówić o kryzy-
sie humanistyki na UAM i dotyczy to za-
równo liczby studentów, jak i aktywności 
naukowej pracowników. 

Liczba studentów stacjonarnych na UAM wzrosła 
w ostatnich pięciu latach z 28,8 tys. w roku akademickim 

2007/08 do 30,8 tys. w roku 2012/13. Na kierunkach 
humanistycznych i społecznych w ciągu pięciu lat liczba 

studentów zmalała z 14 na 12 tys., a liczba studentów 
filozofii spadła z 1,6 na 1 tys. Jednak ich odsetek wśród 

ogółu studentów zmalał w ciągu pięciu lat raptem z 28,8%. 
na 28,36% Zwraca uwagę wzrost liczby doktorantów 

na humanistyce – w 2007 roku było ich mniej niż 
750, a w 2012 roku ich liczba dochodziła do 850.
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Pana wystąpienie na Kongresie Gospo-
darki Przestrzennej pokazało ciekawe 
podejście do zarządzania zagospoda-
rowaniem przestrzennym miasta. Funk-
cje poszczególnych obszarów miejskich 
zostały określone poprzez, wykonaną 
przez holenderskich urbanistów, Wizję 
strategiczną dla miasta Kościana. Cze-
go dotyczy?

Celem było wywołanie refleksji nad 
tym, w  jaki sposób kierować rozwojem 
społeczno-gospodarczym, oraz prze-
strzennym. Urbaniści przeprowadzi-
li szczegółowe analizy. Ich efektem było 
sformułowanie dziesięciu projektów stra-
tegicznych. Każdy z nich określał docelo-
we, pożądane funkcje kolejnych obszarów 
miasta. Co z mojego punktu widzenia jest 

niezwykle istotne: Wizja strategiczna była 
przede wszystkim projektem realizowa-
nym w ramach współpracy mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacji społecznych, 
urzędników i władz miasta. Konsultacje 
miały rzeczywisty charakter. Faktycznie 
zależało nam na uzyskaniu opinii miesz-
kańców. Kładę na to szczególny nacisk, 
gdyż narzucone przepisami prawa konsul-
tacje mają bardzo często pozorny charak-
ter. Mogę z dużą satysfakcją powiedzieć, 
iż wizja rozwoju miasta została stworzona 
przy faktycznej współpracy z mieszkańca-
mi, którzy mieli realny wpływ na jej kształt. 
Dzięki temu osiągnęliśmy akceptację dla 
wspomnianych wcześniej projektów stra-
tegicznych. To niezwykle istotne, gdyż Wi-
zja strategiczna ze względu na horyzont 
czasowy, szacowany na 15-20 lat, mogła 
budzić kontrowersje. Dzięki współpracy 
z mieszkańcami, bardzo szczegółowej in-
formacji, a co za tym idzie transparentno-
ści procesu jej tworzenia, udało się nam 
ich uniknąć.
Jaki obraz miasta wynika więc z  Wizji 
strategicznej?

Ujęło mnie użyte w niej sformułowa-
nie „miasto kompletne”. Oznacza to miasto 
oferujące pełen wachlarz usług, w którym 
się dobrze mieszka, pracuje i spędza wolny 
czas. Miasto dobrze skomunikowane. 

Drogą do jego osiągnięcia są wspo-
mniane przez Pana cele strategiczne?

Tak, choć należy pamiętać, iż  zago-
spodarowanie przestrzenne, to tylko jed-
no z zadań samorządu, ale i tylko jeden ze 
środków do osiągnięcia celu. Same pro-
jekty wyznaczają funkcję kolejnych ob-
szarów przestrzeni publicznej. Od przyję-
cia Wizji strategicznej, minęło siedem lat 
i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, 
że  zaproponowane funkcje, nie były od-
krywcze. Niemniej utwierdziły nas w prze-
konaniu, dotyczącym obranych kierunków. 
Zaskoczeniem natomiast było tempo, w ja-
kim udało nam się sporą część z tych pro-
jektów zrealizować. Gdy przyjmowaliśmy 
dokument, zakładaliśmy iż pierwsze efek-
ty będą widoczne dopiero po kilkunastu 
latach i  to  przy sprzyjających okoliczno-
ściach. Tym bardziej, iż  jeszcze w trakcie 
prac nad dokumentem, miasto było bar-
dzo opóźnione w rozbudowie infrastruk-
tury podstawowej, a ponadto wysoko za-
dłużone. Priorytetem była więc szybka 
przebudowa dróg, budowa oświetlenia 
ulicznego, remonty infrastruktury szkol-
nej. Trudno było się spodziewać, że opty-
mistyczne założenia Wizji strategicznej, 
uda się szybko zrealizować. Rzeczywistość 
okazała się jednak dużo lepsza. Nie bez 
znaczenia była tutaj również kreatywność 

Miasto kompletne

Rozmowa z burmistrzem 
Kościana, Michałem Jurgą
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i zaangażowanie w pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, dzięki którym sfinalizowali-
śmy część ciekawych projektów. Większość 
miała swoje odzwierciedlenie w Wizji, były 
jednak także takie, których urbaniści nie 
uwzględnili, a które po ich realizacji, oka-
zały się sukcesem, jak choćby przebudowa 
Kościańskiej Wieży Ciśnień.
To faktycznie wyjątkowo oryginalny 
projekt. Proszę o nim opowiedzieć.

Jednym z  najbardziej charaktery-
stycznych dla miasta obiektów jest Ko-
ściańska Wieża Ciśnień. Budynek pocho-
dzi z  1908 roku. To piękna konstrukcja 
wielkopolskiego inżyniera Geislera. Kil-
ka lat temu jej stan był fatalny. Pilnego 
remontu wymagał przede wszystkim 
dach. Nam jednak zależało, aby remont 
nie ograniczył się jedynie do jego reno-
wacji, lecz by nadał obiektowi nowe ży-
cie. Zależało nam na znalezieniu nowych 
funkcji. Nie muszę przekonywać, że to nie-
łatwe. Z reguły brakuje pomysłów na wy-
korzystanie tego typu obiektów, zwłasz-
cza o stosunkowo niewielkiej powierzchni. 
Kościańska Wieża Ciśnień ma 41 metrów, 
ale powierzchnia jej podstawy to zaled-
wie 56 m kw. Stąd wynika problem tego 
rodzaju obiektów. Nam udało się jednak 
wymyślić coś absolutnie wyjątkowego 
i  przekonać  do finansowania naszego 
projektu, będący instytucją zarządzającą 
środkami europejskimi, Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego. 
Zaproponowaliśmy, aby w obiekcie zna-
lazła się jedna z  najwyższych w  Polsce 
ścian wspinaczkowych, część ekspozycyj-
no-muzealna oraz obserwatorium astro-
nomiczne. Aby stworzyć tę ostatnią funk-
cję, musieliśmy nie tylko wyremontować 
dach, ale  w  całości go przebudować, 
tak  by obracał się dookoła własnej osi. 
Biorąc pod uwagę, iż dach jest zabytko-
wy, a nam nie wolno było – zgodnie z za-
leceniami konserwatorskimi – zmieniać 
jego kształtu, powstała przeciekawa kon-
strukcja. Chwalimy się tym, że jest jedyną 

tego rodzaju. W ten sposób, do obiektu 
przyciąga nie tylko możliwość oglądania 
gwiazd, ale  i oglądanie samego obroto-
wego dachu obserwatorium.
Co z  pozostałymi projektami przywra-
cającymi ład przestrzenny?

Ważnym i już zrealizowanym projektem 
jest rewitalizacja 15 hektarowego parku 
miejskiego. Rozpoczęliśmy ją od pozyska-
nia środków europejskich, a dokonaliśmy 
poprzez uporządkowanie przestrzeni tego 
miejsca. Poza przerzedzeniem zanadto roz-
rośniętej roślinności, wybudowaliśmy nowe 
ścieżki, postawiliśmy ławki i oświetlenie. 
Pozbyliśmy się całej starej i szpecącej be-
tonowej infrastruktury. W sercu parku po-
stawiliśmy niekonwencjonalny plac zabaw 
przyciągający do parku całe rodziny. Dziś, 
gdy minęły blisko 2 lata, mogę uznać tę re-
alizację, za jeden z najlepszych projektów 
rewitalizacyjnych. Z opuszczonego, omija-
nego przez ludzi miejsca, stał się on jedną 
z ulubionych przestrzeni rekreacji i wypo-
czynku dla mieszkańców, niezależnie od 
ich wieku.
Użył Pan określenia „serce” parku. To 
określenie, często pojawia się w odnie-
sieniu do Kościana.

Hasłem promocyjnym miasta jest 
„Kościan w sercu Wielkopolski”. Tworząc 
je zależało nam na podkreśleniu naszej 
tożsamości i  przywiązania do tradycyj-
nych wielkopolskich wartości. Znaczenie 
naszego hasła, jest jednak dużo bardziej 
dosłowne. Rzeka Obra wpływając do mia-
sta rozgałęzia się, tworząc wyspę na której 
przed wiekami powstał Kościan. Na zdję-
ciach lotniczych wyraźnie widać, iż rzeka 
ta układa się w piękny kształt serca. Gdy-
by więc ktoś miał wątpliwości gdzie ono 
bije – zapraszam do Kościana. Dodam, 
że po wielu latach dzięki zrozumieniu po-
trzeb miasta w tym zakresie przez Pana 
Marka Woźniaka, Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i  przeznaczeniu 
środków finansowych z  budżetu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, udało się od-
nowić Kościański Kanał Obry w jego prze-
biegu przez miasto. Stąd rzeka ponownie 
dodaje mu uroku, a w przyszłości, dzięki 

kolejnym inwestycjom będzie stanowiła 
również, przestrzeń rekreacyjną. 
W swoim wystąpieniu na Kongresie Go-
spodarki Przestrzennej, które  stano-
wiło inspirację dla tej rozmowy, wypo-
wiedział się Pan krytycznie na temat 
obowiązującego w  gospodarce prze-
strzennej ustawodawstwa.

Po blisko dwóch kadencjach mam do 
niego krytyczny stosunek. Przede wszyst-
kim odnoszę się do kosztów tworzenia, 
podstawowego narzędzia działalności 
urbanistycznej samorządów, czyli miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Oczywiście nie mam na myśli 
samej procedury, choć jest ona również 
kosztowna i długotrwała, a skutki uchwa-
lenia, na które składają się wykupy grun-
tów i odszkodowania. Prowadzi to do sy-
tuacji, w której  pokrycie takiego miasta jak 
Kościan, o powierzchni niewiele ponad 8 
kilometrów kwadratowych, miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzenne-
go doprowadziłaby do jego bankructwa. 

Materiał przygotowany przez  
Urząd Miejski w Kościanie. 

fot. UM w Kościanie, Kamil Czaja
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W  zeszłym roku zapowiadał Pan duże 
inwestycje. Jak Pan dziś ocenia ubiegły 
rok?

Mieliśmy spore opóźnienie w związku 
z uzyskaniem pozwoleń z Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska. Po otrzymaniu 
niezbędnych dokumentów przystąpiliśmy 
do realizacji projektu o wartości około sied-
miu i pół miliona złotych, który dotyczył 
przede wszystkim obiektów inwentarskich, 
czyli hali udojowej i obory oraz porodówki 
dla krów. Zadania te zostały podjęte z po-
wodu obostrzeń przepisów dotyczących 
dobrostanu zwierząt. Do tematu trzeba 
było podejść w trybie natychmiastowym. 
Jedna z obór była stara, zwierzęta nie mia-
ły dobrych warunków, odpowiedniej ilości 
światła i legowisk. Była to nieudana inwe-
stycja z okresu lat 2000-2003. Obawialiśmy 
się, że negatywna ocena kontrolerów spo-
woduje utratę dopłat unijnych. Drugą rze-
czą, która zobligowała mnie do podjęcia 
szybkich działań, był fakt, że przy kosztach 
utrzymania obory, inseminacji i żywienia 
jakość tego obiektu znacznie odbiegała 
od pozostałych trzech, a to przekładało się 
na gorszą wydajność, kłopot z parametra-
mi mleka i uzyskaniem dobrej ceny mleka.

Postanowiliśmy oprzeć się na posiada-
nych już obiektach, a dla hali udojowej zo-
stał wybudowany nowy budynek. Wysła-
liśmy zapytania do firm specjalizujących 
się w urządzeniach udojowych i wybrali-
śmy włoską Milkline, która w ocenie naszej 
komisji ofertowej zaproponowała sprzęt 
najwyższej jakości. Mieliśmy pewne oba-
wy, ponieważ nie działa ona na rynku pol-
skim, nie wiadomo było jak ma zorganizo-
wany serwis i dostęp do części zamiennych. 
Hala udojowa obsługuje dwa razy dziennie 
dużą ilość zwierząt i nie można dopuścić 
do tego, by krowy nie zostały na czas wy-
dojone. Zapewniano nas, że nie będzie z ni-
czym kłopotów, zdecydowaliśmy się zatem 
na ich ofertę, a gwarancje się potwierdziły.

Jest to nowoczesna technologia udo-
ju i zarządzania stadem. To co zdecydowa-
ło o przewadze włoskiej firmy, to szereg 
możliwości jakie oferuje ten supernowo-
czesny system. Dój ćwiartkowy, znany jest 
już w Polsce i polega na tym, że zwierzę-
ta oceniane są pod kątem jakości mleka 
z każdej ćwiartki wymienia, ale takie urzą-
dzenia stosuje się w robotach udojowych. 
Hala udojowa ma za  zadanie przepro-
wadzić ten sam proces na większej ilo-
ści zwierząt. W naszym przypadku jest to 
trzydzieści sześć krów na jedno dojenie. 
Jeśli porównamy inwestycję w  same ro-
boty, których nasze stado potrzebowało-
by minimum siedem, a jeden to wydatek 
rzędu trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych, 
nie wspominając o instalacji i przygotowa-
niu infrastruktury, same maszyny koszto-
wałyby około dwóch i pół miliona złotych. 
Hala okazuje się o połowę tańsza. Resztę 
pieniędzy zainwestowaliśmy w moderniza-
cję istniejącego budynku. Ociepliliśmy da-
chy, odnowiliśmy legowiska, położyliśmy 
też nową posadzkę oraz wybudowaliśmy 
całkowicie nowy obiekt – porodówkę wy-
posażoną w pięć kojców porodowych oraz 
legowiska. Już w tej chwili wszystko dosko-
nale funkcjonuje. 

Hala udojowa zdefiniowała nasz po-
gląd na dojenie. Mamy dokładne informa-
cje ile pozyskaliśmy mleka z każdej ćwiart-
ki wymienia i jakiej jest jakości. Gdy pojawi 
się różnica w jakości mleka, komputer daje 
o tym znać zootechnikom i personelowi, 
a parametry można odczytać na bieżąco. 
Przetwarzanie danych odbywa się w try-
bie online, dzięki czemu nie tylko dojarz, 
ale również ja mogę obserwować ten pro-
ces z każdego zakątka świata.

Krowa zawsze była rejestrowana przez 
komputer na samym wejściu do hali udo-
jowej, tu jednak jest nowy system z indy-
widualnymi czytnikami umieszczonymi 
nad stoiskami. Zwierzę jest rejestrowane 

dopiero, gdy  ustawi się na swoim miej-
scu i rozpocznie się dojenie. Dojarz widzi 
numer seryjny i parametry. Według norm 
sprzedaży w  Polsce mleko klasy ekstra 
musi mieć sto tysięcy bakterii oraz cztery-
sta tysięcy komórek somatycznych w jed-
nym mililitrze. Może się zdarzyć, że krowa 
daje złe mleko z jednej ćwiartki wy-
mienia, a z pozostałych dobre. Mle-
ko takie oczywiście musi zostać wy-
dojone, ale do innego pojemnika.

Nasze urządzenia pomiarowe 
mają europejski atest jakościowy. Pol-
ska Federacja Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka prowadząca testy mleka 
w celu uzyskania danych o użyteczności 
mlecznej bydła nierzadko musi stosować 
dodatkowe urządzenia i pobierać próbki 
od poszczególnych krów. U nas ma możli-
wość prostego odczytania danych bezpo-
średnio z urządzenia i zanotowania ich bez 
stosowania dodatkowych procedur.

Program zarządzania stadem obser-
wuje zwierzęta także w oborze, stale mo-
nitoruje ich zachowania i status zdrowotny. 
Daje to perspektywę oszczędności, ponie-
waż możemy przeciwdziałać chorobie, za-
miast inwestować w leczenie. Na indywi-
dualnym pasie z responderem, na którym 
następuje elektroniczny odczyt numeru, 
znajduje się czuły mikrofon, mierzący po-
ziom przeżuwania poprzez przełykanie. 
W przypadku zaburzeń, zootechnik widzi 
w systemie podświetlenie kolorem czerwo-
nym. Funkcja jest bardzo użyteczna, gdyż 

Kupiliśmy włoską 
jakość

Z Marianem Pankowskim, 
prezesem Przedsiębiorstwa 
Rolniczo-Hodowlanego 
„Gałopol” rozmawia  
Maja Netter
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z przeżuwaniem związany jest status kro-
wy do inseminacji i wycielenia. Okres ru-
jowy u  krowy skorelowany jest z  pobie-
raniem mniejszej ilości paszy, program 
diagnozuje godziny szczytu i  informuje 
zootechnika kiedy powinna zostać podda-
na zabiegowi zaplemnienia, a to zapewnia 
skuteczność zabiegu. Program działa też 
w przypadku krów zbliżających się do wy-
cielenia. Komputer sam oblicza przybliżo-
ny czas porodu. Jeżeli poród nie następuje, 
pracownicy natychmiast dostają informa-
cję. Wtedy należy podjąć działania, zdia-
gnozować kłopot i pomóc krowie urodzić 
cielątko. Taki system daje nam odpowie-
dzi na wiele pytań związanych z fizjologią 
krowy, pozwala ją obserwować, minima-
lizować koszty leczenia, kontrolować ja-
kość, co przekłada się na koszty produkcji. 
To było bardzo ważne posunięcie. Dodam 
jeszcze, że hala wykonana jest bardzo es-
tetycznie, zrobiona z blachy kwasowej, od-
pornej na warunki środowiskowe i łatwej 
do utrzymania w  czystości. Praktycznie 
w pełni zautomatyzowana.

Likwidujemy oborę w gospodarstwie 
w Obrowie, zwierzęta stamtąd muszą zo-
stać przeniesione do Gałowa. Będziemy 
więc tu mieli wkrótce blisko pięćset pięć-
dziesiąt krów, a w pozostałych gospodar-
stwach, czyli w Lipnicy i Przyborówku, po 
sto siedemdziesiąt zwierząt. Daje to około 
dziewięćset krów w stadzie podstawowym.

W  nowej oborze wprowadziliśmy 
system legowiskowy wolnowybiego-
wy, a  w  miejsce ścian zainstalowaliśmy 

specjalny system kurtyn 
regulowanych elektronicz-
nie pod kątem warunków 
atmosferycznych. Ponad-
to zamontowane są zgar-
niacze, maszyny sprzątają-
ce oborę, poruszające się 
powoli po przejściach i nie 
stresujące zwierząt. Odcho-
dy krowie zgarniane są do 
specjalnego kanału, w któ-
rym poddane zostają pro-
cesowi wyciśnięcia wody. 
W  efekcie uzyskujemy se-
perat o zawartości 25-30% 
suchej masy przeznaczo-
ny na ściółkę i nawóz obor-
nikowy, natomiast woda 
odprowadzana będzie do 
zbiorników na gnojowicę. 
Zmniejszy to konieczność 
wywożenia ton nieprze-
robionego obornika oraz 
umożliwi magazynowanie 
tego surowca przez okres, 
gdy zabronione jest stoso-
wanie nawozów płynnych 
na polach, czyli od początku grudnia do 
końca lutego. Suchy obornik nie będzie 
sprawiał problemu, zajmie dużo mniej 
miejsca i  będzie łatwy w  przechowaniu. 
W efekcie utrzymanie czystości w gospo-
darstwie stanie się łatwiejsze, a  dzięki 
świetnej organizacji i redukcji pracy czło-
wieka zmniejszą się koszty.

Myślę, że  nasze przedsięwzięcie za-
sługuje na uwagę. Mam na myśli nie tylko 
innowacje wprowadzone w ciągu zeszłe-
go roku. Poziom genetyczny stada i nasza 

praca już profitują. Możemy pochwalić 
się dobrymi wynikami na imprezach 

hodowlanych, zwierzęta osiągają  
 

 
 

znaczące 
  poz ycje 

w  opinii sędziów 
z Polski i spoza kraju. Nowe 

obiekty zapewnią 
im dobre  

 

warunki bytu i pozwolą bardzo dobrze pro-
dukować pod kątem ilościowym i jakościo-
wym. Mleko jest ważnym źródłem docho-
du w  naszej firmie, w  tej chwili stanowi 
blisko połowę przychodów, liczę że jeszcze 
wzrośnie. Patrząc na ceny mleka na rynku, 
nasz sposób produkcji to bardzo intratny 
kierunek.
Eksportujecie mleko?

Nie sprzedajemy mleka poza rynki 
spółdzielcze, przekazujemy je bezpośred-
nio do przetwórcy krajowego. Naszym 
głównym odbiorcą jest największy poten-
tat skupujący mleko w kraju, Spółdzielnia 
Mleczarska Mlekpol w Grajewie. Według 
danych opublikowanych w  styczniowej 
prasie, spółdzielnia ta skupuje około 16% 
mleka produkowanego na rynku pol-
skim. Jest to w granicach miliarda cztery-
stu milionów litrów mleka rocznie! Mając 
na uwadze, że Gałowo produkuje ponad 
dwadzieścia tysięcy litrów dziennie pro-
szę sobie wyobrazić ile takich obór musi 
pracować, żeby dziennie mogli oni skupić 
prawie cztery miliony litrów mleka i jeszcze 
to przetworzyć. Według rankingu skupują-
cych przetwórców mleka, Mlekpol plasuje 
się na 20. miejscu w świecie i na 8. miejscu 
w Europie. To bardzo wysoka pozycja, na-
leży się cieszyć, że mamy taką mleczarnię 
zrzeszającą dwanaście tysięcy producen-
tów mleka w kilku województwach i po-
siadającą osiem zakładów produkcyjnych. 
Najbliższe nam są w Gorzowie i Bydgosz-
czy, a więc niedaleko. Dzięki temu nie ma 
kłopotów z transportem, a mleko dociera 
świeże.
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Macie dobre wyniki hodow-
lane i  najnowszą technolo-
gię…

Od trzech lat uczestniczy-
my w programie oceny bydła 
na podstawie genomu. Pro-
gram odbywa się pod kierow-
nictwem Akademii Technicz-
no-Rolniczej w  Bydgoszczy 
i za poparciem Ministerstwa 
Rolnictwa. Wraz z innymi za-
kładami z Wielkopolski i kraju 
uczestniczymy w tym przed-
sięwzięciu naukowym, mamy 
wyznaczoną grupę dwustu 
krów i zadowalające wyniki. Indeksy ho-
dowlano-produkcyjne wykonywane są 
w Stanach Zjednoczonych na podstawie 
laboratoryjnej oceny genomowej.
Dlaczego w Stanach?

Usługi tam są niedrogie, a laboratoria 
mają wieloletnie doświadczenie. Gdy star-
towaliśmy z tym projektem w 2010 roku, 
w Polsce nie było odpowiedniego do tego 
celu ośrodka. Dziś już można wykonać ta-
kie badania w kraju. Poza tym, po testach 
na terenie Stanów Zjednoczonych wyniki 
trafiają do amerykańskiej księgi hodowla-
nej rasy holsztyno-fryzyjskiej, czyli do swo-
istej bazy genetycznej. Wiemy, że poziom 
genetyczny bydła amerykańskiego jest 
bardzo wysoki, Stany prowadzą zaawanso-
wane badania, by kontrolować dryf genów. 
Być może kiedyś komuś spodoba się zwie-
rzę z Polski, które jest mało spokrewnione 
z tamtejszymi. Świat hodowli się zawęził, 
rodowody są coraz bardziej do siebie zbli-
żone i coraz trudniej będzie znaleźć osob-
niki mało spokrewnione. Może zgłosi się 
do nas potencjalny kontrahent, żeby ku-
pić zarodek lub matkę. To jest przyszłość 
hodowli. Wówczas mamy szansę zabłysnąć, 
na co wskazują właśnie owe wyniki badań 
potwierdzone indeksami GTPI. Używamy 

nasienia czołowych buhajów spośród by-
ków uczestniczących w badaniach. Są oce-
niane na 2300-2500 GTPI, a nasza najlepsza 
jałowica przebadana genomicznie w wie-
ku jedenastu miesięcy uzyskała 2220 GTPI. 
Jest to bardzo dobry wynik.
Byliście niedawno na Polagrze?

Tak, na  Agro Premierach. To bardzo 
ważne wydarzenie w  branży. Wystawili-
śmy grupę jałowic w wieku dziewiętnastu 
miesięcy.
Oprócz hodowli bydła prowadzicie ho-
dowlę koni. Jakie były Wasze sukcesy 
międzynarodowe?

Nasze międzynarodowe wyjazdy, 
to te z grupą koników polskich i hippiką 
dziecięcą. Zaczęło się w roku 2010 od No-
rymbergi. Cztery koniki polskie pojechały 
zaprezentować nietypowy powóz – bała-
gułę, zaprzężony na poręczy, czyli rzędem. 
Rok później na Eurocheval w  niemiec-
kim Offenburgu pokazaliśmy również ko-
niki polskie naszej hodowli w  zaprzęgu, 
a w ubiegłym roku byliśmy na międzyna-
rodowych pokazach w  Neustadt-Dosse, 
w jednym z najlepszych niemieckich stad 
ogierów. Była to jubileuszowa edycja, przy 
okazji dwustu dwudziestopięciolecia sta-
da. Wraz z grupą dzieci zabraliśmy osiem 

koni i zaprezentowaliśmy akrobatykę jeź-
dziecką na konikach polskich. Takich koni 
w  Niemczech nie ma, to jest nasza rasa, 
bardzo zdrowa i  płodna, a  także spokoj-
na przy wychowie stajennym. Te konie po 
przebyciu długiej trasy nie sprawiały żad-
nych problemów na treningu, ani na po-
kazie, a w domu przecież zostawiły swoje 
źrebięta. Zebraliśmy duże owacje wśród 
czterotysięcznej widowni na trybunach. 
Dla Niemców była to nowość, oni na swo-
ich pokazach robią głównie woltyżerkę 
i nie ma tam akrobatyki dziecięcej. To się 
tak spodobało, że dostaliśmy zaproszenie 
na ten rok do stada w Marbach, które świę-
tować będzie pięćsetlecie założenia stada. 

W tych wyjazdach w zasadzie 
kosztują nas tylko transport 
i ubezpieczenia, a na miejscu 
mamy wszystko do dyspozycji. 
Czy w  tym roku na Cavalia-
dzie będą się prezentować 
koniki polskie?

Tak, byliśmy na Cavalia-
dzie już w  2012 roku, ekspo-
nowaliśmy wówczas ogiery 
na pokazie ras hodowlanych, 
a  także grupę akrobatyczną 
konika polskiego. W ubiegłym 
roku prezentowaliśmy trenin-
gi sportowe, ogiery hodowla-
ne i  koniki polskie w  zaprzę-
gach. Na Cavaliadzie są też 
organizowane zawody w sko-
kach, my po usilnych stara-

niach otrzymaliśmy dziką kartę jako klub 
z możliwością startu w zawodach dla jed-
nego z naszych koni. Nie odnieśliśmy jed-
nak jakiegoś wielkiego sukcesu. Jeździmy 
po regionalnych i wojewódzkich zawodach 
w skokach, osiągamy dobre wyniki. Ranga 
zawodów i pierwszy występ naszej hodow-
li na Cavaliadzie spowodowały, że jeździec 
poczuł się stremowany. Jednak trzeba da-
lej próbować, od czegoś zacząć. Niestety 
trzeba być już zawodnikiem wysokiej ran-
gi, żeby dostać się na Cavaliadę, a szkoda, 
że na wydarzeniu takiej skali nie ma jakie-
goś pomniejszego konkursu dla młodszych 
uczestników, dającego możliwość zapre-
zentowania się, a także oswojenia z tere-
nem i atmosferą. Przydałoby się w Polsce, 
żeby inwestować w przyszłość sportową 
bo nikt od razu nie rodzi się mistrzem.
Po raz kolejny został Pan nominowany 
na Rolnika Roku. To chyba jakaś ugrun-
towana pozycja?

Zająłem dość odległe miejsce. Obra-
cam się w środowisku gospodarstw wiel-
kostadnych, konkurencją zaś byli rolnicy 
lokalni, którzy są bliżej ludzi. Wszystkim, 
którzy na mnie głosowali bardzo dziękuję 
i cieszę się, że miałem możliwość wystarto-
wania w tym konkursie. 
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De Mono 
Symfonicznie 

Podobnie jak wiele innych 
grup, zespół De Mono nagrał 
krążek z  udziałem orkiestry 
symfonicznej. Andrzejowi Krzy-
wemu i jego kolegom towarzy-
szy Polska Orkiestra Radiowa, 
kierowana przez związanego 
z Poznaniem Jacka Piskorza. Na 
początku słuchamy „Kamienia 
i aksamitu”. Podobać może się 
brzmienie smyczków i  dęciaki. 
Zachęca do słuchania. Jednak 
smyczki w „Moje miasto nocą” to 
już rzecz niekoniecznie miła dla 
ucha. Powiem wprost – męcząca. 
W „Statkach na niebie” warto 
zwrócić uwagę na  saksofon, 
natomiast piosenka „Zostańmy 

sami” z ciekawie współbrzmiącą sekcją dętą i smyczkową, to wręcz wyma-
rzony materiał na ścieżkę dźwiękową. Niestety w „Siedem dni” nie znalazłem 
nic co byłoby godne uwagi. Żadnego interesującego pomysłu. Inaczej jest 
w przypadku „Kolorów”, gdzie warto zwrócić uwagę na aranżacje w stylu laty-
noskim i afro, ale najciekawiej opracowaną piosenką tego krążka wydaje się 
być „Znów jesteś ze mną”. Zwracam uwagę na prowadzone smyczki. Nato-
miast w „Ostatnim pocałunku” warto się wsłuchać jak gitara brzmi na tle 
orkiestry. 

Dagadana 
List do Ciebie  

Polsko-ukraińsko-amerykański kwartet Dagadana na swej trzeciej pły-
cie sięgnął po mało znaną twórczość poetycką Janusza Różewicza, brata Sta-
nisława i Tadeusza Różewiczów. Jeśli pierwszą płytę wykonawcy nagrywają 
aby zaistnieć, a drugą trochę z rozpędu, to o trzeciej płycie mówi się, że trzeba 
już nad nią pomyśleć by nie popaść w rutynę. Trzeci krążek grupy Dagadana 
wskazuje, że jej propozycji należy nadal słuchać, choćby ze względu na 
nazwisko autora tekstów. Co ciekawe płyta początkowo miała być nagry-
wana w Warszawie, ale okazało się, że w jednym z tamtejszych studiów nie 
ma miejsca. Dlatego zdecydowano się na studio należące do ojców Pauli-
stów w Częstochowie, do których należy wydawnictwo Edycja Św. Pawła. 

Podczas nagrań okazało 
się, że właśnie część wier-
szy Janusza Rożewicza 
powstała w  Częstocho-
wie, w  pobliskich kosza-
rach. Poza tym na płycie 
pojawił się nowy członek 
zespołu – amerykański 
perkusista Frank Parker.

Sięgnięcie po twór-
czość Różewicza było 
ryzykowne, lecz  w  osta-
teczności  niez wykle 
udane. Sprawiają to 
bogate melodie i aranża-
cje. Na początek słuchamy 

„Snu”. Pełen dynamizmu 
głos Dany Vynnytskiej 
i  grane przez nią partie 
fortepianowe tylko zachę-

cają do słuchania. Potencjalnym przebojem jest utwór „Dzień taki szary”, 
w którym podobać się może ekspresyjnie prowadzona perkusja. Interesują-
cym pomysłem w kompozycji tytułowej jest brzmienie kontrabasu, na któ-
rym Mikołaj Pospieszalski gra smyczkiem. Interesujących pomysłów jest na 
tej płycie zresztą dużo więcej, dlatego warto po nią sięgnąć.
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Czesław Niemen
Dziwny jest ten świat

Piosenka „Dziwny jest ten świat” miała przełomowe znaczenie w twór-
czości i karierze Czesława Niemena. Stała się też tytułem jego pierwszego 
solowego albumu nagranego 
w kwietniu 1967 roku. Utwo-
rów na nim zawartych słu-
cha już kolejne pokolenie, 
a przypadająca w tym roku 
75. rocznica urodzin artysty 
stała się pretekstem do wyda-
nia wszystkich jego dawnych 
longplayów w  zremastero-
wanej wersji. Wszystko ma 
się ukazać do końca roku 
zarówno na winylach jak 
i  kompaktach. Taki zamiar 
mają Polskie Nagrania. 
Rekonstrukcją nagrań zajęła 
się córka Czesława Niemena, 
Eleonora Atalay. Remaste-
ring to dzieło Jacka Gawłow-
skiego. Ich praca sprawiła, 
że nie słyszymy żadnych trzasków i szumów. Co ciekawe ważną rolę 
odgrywa tutaj też oprawa płyty. Z książeczki towarzyszącej płycie dowia-
dujemy się w jaki sposób powstawały zarówno tekst jak i muzyka wiel-
kiego przeboju. W pierwotnej swej wersji powstał jeszcze jesienią 1966 
roku w Paryżu. Soulowa stylistyka domagała się tego, aby podczas nagrań 
Niemena i grupę Akwarele wsparła sekcja dęta (która z czasem dołączyła 
do zespołu) i grupa wokalna. Były to Alibabki. Tym jednak co najbardziej 
przykuwało uwagę zarówno wtedy jak i dziś był głos Czesława Niemena. 
Na ówczesne czasy bardzo ekspresyjny, choć dziś wydający się niezwykle 
ugrzecznionym i spokojnym w porównaniu z tym, co proponują niektórzy 
dzisiejsi polscy rockmani. I chociaż Niemen podczas wspomnianej kwiet-
niowej sesji nagrywał wiele wersji „Dziwnego świata”, to jednak ostatecz-
nie na płycie umieszczono tę pierwszą. 

Alicja Węgorzewska
I Colori Dell’ Amore 

Choć Alicję Węgorzewską znamy ze scen operowych, jest ona 
artystką kroczącą swą własną drogą i realizującą własne projekty i marze-
nia. Najnowszym projektem, a zarazem spełnieniem artystycznego marze-
nia jest płyta „I Colori Dell’Amore”. Sama napisała włoskie teksty, a auto-
rami muzyki są m.in. Bogdan Kierejsz i Tomasz Betka. Są też piosenki 
Fredrica Kempe piszącego dla szwedzkiej wokalistki Maleny Ernman 
i Anny Netrebko. Autorem nie-
banalnych aranżacji jest Tomek 
Szymuś.

Włoskie teksty mówią 
o  codzienności polskiej 
kobiety. O  jej rodzinie, miło-
ści i  pragnieniach. To teksty 
zarówno o  wielkich uniesie-
niach i radościach, jak i o roz-
czarowaniach. Poszczególne 
interpretacje pokazują jak 
wiele serca włożyła w  nie 
artystka. To album, któ-
re g o   s ł u c h a ć  m oże my 
by  poprawić sobie nastrój, 
uciec od stresu. Przypomina, 
że  muzyka potrafi być też 
lekiem. 
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Branża domów prefabrykowanych przeżywa 
obecnie renesans. W  Niemczech udział w  ryn-
ku wzrósł do  16 procent. Czym ta sytuacja 
zaowocuje? 

Jeśli chodzi o udział w rynku, to rzeczywiście 
w  porównaniu z  domami budowanymi metodą 
tradycyjną, budownictwo energooszczędne ma 
się dobrze. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, 
że taką sytuację wymuszają poniekąd dyrektywy 
Unii Europejskiej. To paradoks, że wszystkie kraje 
leżące na wschodzie nad Bałtykiem, m.in. Polska, 
mają tak mały udział w rynku jeśli chodzi o domy 
prefabrykowane. Jesteśmy jednak pewni, że w cią-
gu dwudziestu lat budownictwo oparte na naszej 
technologii osiągnie wzrost o dalsze piętnaście pro-
cent w ogólnie rozumianym rynku domów jedno-
rodzinnych. To będzie duży skok! Uważam, że roz-
mawiamy o historycznej i kluczowej sprawie, gdyż 
jesteśmy w momencie kiedy koszty energii i ma-
teriałów zaczęły odbijać się globalnie na naturze 
i drewno zaczyna być bardzo obiecującym mate-
riałem budowlanym. 
Czy w Polsce ten rynek wygląda równie dobrze? 
Jakie są tegoroczne prognozy?

Obecnie polski rynek jest naprawdę trudny, bio-
rąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, gospo-
darkę czy dostępność kredytów. Musimy zmierzyć 
się z sytuacją, że rynek ten dla naszego produktu jest 
odrobinę niedojrzały. Obecnie oferujemy domy dla 
klientów, którzy są zainteresowani najwyższą jako-
ścią, produkowane są one w kompetentny i innowa-
cyjny sposób, reprezentują najnowsze technologie 
w  zakresie ogrzewania i  wentylacji, ze  szczegól-
nym uwzględnieniem  warunków ekologicznych. 
Oznacza to, że rozmawiamy o 0,5-1% rynku domów 
jednorodzinnych.
Czy Państwo biorą pod uwagę, że rynek w Polsce 
jest zepsuty przez tak zwane domy  kanadyjskie 
z lat 90., które były słabej jakości i zniechęciły do 

Na zaproszenie pani wice-
prezes Doroty Kwiatkow-
skiej z  firmy Schwaben-
haus Polska, pojechaliśmy 
do centrali firmy w  nie-
mieckim Heringen. Po fa-
bryce i  centrum wzor-
nictwa oprowadzali nas 
prezesi, Andreas Wunsch 
i  Carsten Kraft. Pierwszy 
z  pasją pokazał nam atu-
ty i tajniki produkcji prefa-
brykowanych, energoosz-
czędnych i jedynych takich 
na rynku domów goto-
wych, z drugim porozma-
wialiśmy o  historii firmy, 
trendach i sprzedaży. 

tego rodzaju produktów? Czy macie jakiś pomysł żeby pokazać, że te 
domy są inne?

Odpowiem pytaniem na pytanie: jak Pani podobała się nasza produk-
cja? Czy to, co tu Pani zobaczyła, wygląda na niską jakość? Najlepszą odpo-
wiedzią na obawy klientów jest zaproszenie ich do Heringen, pokazanie 
im naszej fabryki i przekazanie naszej filozofii. Za każdym razem wygląda 
to tak samo, klienci przyjeżdżają, patrzą i mówią „teraz rozumiemy, myśli-
cie rzeczywiście o wszystkim, o każdym detalu”. Jako przykład podam spo-
sób, w jaki w Schwabenhaus łączone są ściany domów... To zupełnie inny 
tryb myślenia. Na normalnej budowie jest dużo materiału, kilku robotników, 
którzy coś robią, nie wiadomo czy mają dobry czy słaby dzień, czy stosu-
ją się do pewnych standardów… W przypadku domów prefabrykowanych 
te problemy nie istnieją.

Oto dom!

Na zdjęciu: pani Dorota Kwiatkowska, panowie Carsten Kraft i Andreas 
Wunsch, Mariola Zdancewicz oraz menadżer sprzedaży – Tadeusz Michalski
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Nowy projekt „Fame”, którego wizeru-
nek zaprezentowaliśmy w  poprzednim 
materiale, jest Państwa dumą. Dlaczego 
jest tak wyjątkowy? 

W zasadzie sto procent budynków ma 
ściany zewnętrzne i dach (śmiech!), ale każ-
da generacja ma inne oczekiwania i inaczej 
interpretuje to, co w takim domu być po-
winno. Staramy się reagować na wymagania 
klientów, mieć w portfelu naszych produk-
tów odpowiedź na różne gusta i życzenia. 
Zauważyliśmy na przykład, że coraz więk-
sza rzesza ludzi ma wymóg posiadania du-
żej łazienki w domu, wręcz małego SPA. Mu-
sieliśmy się do tego dostosować. 

Mamy w naszej ofercie domy przezna-
czone dla dwóch osób, przy zachowaniu 
pełnego komfortu, są  też domy pokole-
niowe. Projekty zostały tak przygotowane, 
żeby  mogły zaspokoić życzenia każdego. 
Architekt siada z klientem, który wybrał już 
odpowiedni typ domu i może jeszcze przeprojektować go 
pod indywidualne życzenie. Jeśli ktoś chce uzyskać bardzo 
nowoczesną linię domu, może wybrać na przykład nasz 
dom Avangarde. Natomiast wspomniany w pytaniu dom 
Fame, jest tak przygotowany, że można bawić się formą, 
kolorem, rozplanowaniem pomieszczeń. Stworzony zo-
stał dla różnych rodzin, dla tej patchworkowej, dla dwóch 
osób lub singli. Możliwości jest mnóstwo. Dla porównania 

– w projektach Avangarde nie ingerujemy w bryłę, zmie-
niać można tylko układ pomieszczeń. W przypadku Fame 
można w tym zakresie zrobić dużo więcej, dajemy klien-
tom ideę, którą mogą sami dalej rozwijać. 
Od 2012 roku każdy dom, który  opuszcza Heringen 
jest „Biohausem”. Co to znaczy?

Bio oznacza dla nas, że dom musi służyć ludziom, ich 
zdrowiu. Musi być przyjazny środowisku! Nie może emito-
wać żadnych szkodliwych substancji, a więc drewno nie 
jest impregnowane chemikaliami, farby których używamy 
produkowane są na bazie wody, a kleje do płytek, masy 
szpachlowe, masy silikonowe do uszczelnień, spełniają naj-
wyższe wymogi w zakresie jakości i przyjazności środowi-
sku. Idąc dalej, nasze wykładziny podłogowe są całkowi-
cie bezpieczne, a dachówki to produkt naturalny o długiej 
żywotności. Właśnie to jest dla nas największym wyzwa-
niem – żeby wszystkie składowe domu były przyjazne jego 
mieszkańcom.

Ważną rzeczą jest również technika, którą stosujemy. 
Używamy bardzo wydajnych i energooszczędnych pomp 
ciepła, najlepszej na rynku firmy Waterkotte, które przy jed-
nym kilowacie energii zużytej do rozruchu oddają pięć ki-
lowatów ciepła. To samo dotyczy kontrolowanego systemu 
wentylacji z odzyskiem ciepła. Powietrze, które jest zuży-
wane do wentylacji budynku oddaje ciepło powietrzu, któ-
re jest wprowadzane do budynku, co nam daje 30 do 40 
procent oszczędności. Przy zastosowaniu wymienionych 
wyżej urządzeń odzyskujemy w sumie do 95 procent cie-
pła! Tak więc, jak Pani widziała na naszej hali produkcyjnej, 
dokładnie przemyśleliśmy wszystko, co chcemy oferować 
naszym klientom. 
Państwa firma istnieje od 1966 roku, wkrótce będzie 
obchodzić pięćdziesięciolecie. Jak się zmieniała filozo-
fia firmy i mentalność klientów jeśli chodzi o budowa-
nie energooszczędne? 

Właściwie historia produkcji domów prefabrykowanych 
w Niemczech rozpoczyna się w latach dwudziestych po-
przedniego stulecia. Produkcja w halach, zachowująca pew-
ne standardy, to czas późniejszy. Pierwszy boom nastąpił 
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po wojnie, ponieważ wiele domów było kompletnie zniszczonych, 
ponadto w Niemczech zaczęli osiedlać się ludzie ze wschodnich te-
renów. W tamtym momencie trzeba było budować prędko i wydaj-
nie. Na początku życzenia klienta były kwestią poboczną. Wtedy 
właśnie pojawiła się produkcja domów na dużą skalę. Oszczędza-
nie na energii było wtedy pomijanie, nikt o tym nie myślał. Ludzie 
byli zadowoleni, że ich dom miał centralne ogrzewanie, w jednym 
miejscu się paliło, ale cały dom był ciepły. Ciepła łazienka z wanną 
to był absolutny luksus w tamtych czasach. W latach 70. nastąpił 
kryzys na rynku olejów opałowych, powstało większe zapotrzebo-
wanie na domy, które są lepiej izolowane. Od połowy lat 70. do 90. 
znaczący wpływ na takie budowanie miały indywidualne wyma-
gania klienta. Właściwie od początku lat 80. już nie produkowano 
domu standardowego. Ważna była możliwość wolnego planowania, 
to żeby klient czuł się ważny. W naszej branży istotną rolą odgrywa 
element psychologiczny, tj. pokazanie klientowi, że jego życzenia 
i wymagania liczą się najbardziej. Tylko producent, który zaspokoi 
wszystkie jego wymagania, odniesie sukces. Taką filozofię wyzna-
jemy w Schwabenhaus.
Na pewno w dłuższej perspektywie Państwa oferta jest atrak-
cyjna również finansowo, jednak na starcie trzeba wydać 
dość dużo pieniędzy. Co więc przesądza o popularności tych 
domów?

Chodzi o  definiowanie potrzeb, które  ma realizować pro-
dukt. Na przykład w przypadku telefonów –  jeżeli chcę tylko 

zadzwonić, kupuję tańszy te-
lefon, natomiast z jakichś po-
wodów są ludzie, którzy ku-
pują iPhony. Jeśli kupujemy 
jakiś produkt, to  kupuje-
my również ściśle określo-
ne emocje. Nikt nie chce re-
zygnować z mody i wygody, 
ludzie chcą być innowacyjni. 
Domy Schwabenhaus są od-
powiedzią na takie potrze-
by. Poza spełnianiem naj-
wyższych kryteriów jakości, 
mają jeszcze jedną zasadni-
czą przewagę nad konkuren-
cją: są budowane z poszano-

waniem środowiska i z myślą o człowieku.
Czy to nie jest kłopotliwe, sprostać wyma-
ganiom zróżnicowanej klienteli, która ma 
bardzo różne gusty i  potrzeby, a  którą 
Państwo zapraszacie do współpracy do 
swojego centrum wzornictwa?  

Nie wszystkie życzenia jesteśmy w sta-
nie spełnić. Trafiamy w gusta około 95 pro-
cent osób, które interesują się naszą ofertą, 
jednak jeśli na przykład klient chciałby mieć 
pompę ciepła innego producenta, niż tego 
rekomendowanego przez nas, wtedy je-
steśmy bardzo twardzi, z  prostego powo-
du – wiemy, że pompy zalecane przez nas 

są po prostu najlepsze i spełniają najbardziej surowe wymogi. 
Zauważyliśmy też, że niektórzy zainteresowani potrzebują wię-
cej doradztwa, stwierdziliśmy to podczas współpracy z polskimi 
klientami, którzy są bardziej wymagający, niż niemieccy. Jeżeli 
klient ma takie życzenie, sprowadzamy nawet architekta wnętrz. 
To rozwiązanie sprawdziło się na tyle, że teraz również naszym 
niemieckim klientom oferujemy taką pomoc. Indywidualizacja 
idzie cały czas do przodu i jest coraz bardziej oczekiwana.
Schwabenhaus to nie tylko unikalny „biohaus”, dobry serwis, 
jakość, ale też wiele innych inicjatyw…

Wspieramy na przykład lokalne przedszkola, bo  uważamy, 
że edukacja w zakresie ekologii jest ważna już u małych dzieci… To 
one są przecież przyszłością i to one w przyszłości będą budowały 
domy. Firma Schwabenhaus jest stąd (z Heringen), pracownicy też 
i wiemy, że powinniśmy wziąć odpowiedzialność za obszar, w któ-
rym żyjemy. Kiedy w Schwabenhaus organizujemy drzwi otwarte, 
zapraszane są przedszkola, dzieci bawią się, malują i wszyscy świet-
nie spędzamy czas. Wspólnie sadzimy drzewa, można powiedzieć, 
że całe lasy, bo wierzymy, że poza kształtowaniem odpowiedniej 
postawy u tych młodych ludzi, jest to zwyczajnie w naszym intere-
sie – za chwilę przecież będziemy potrzebowali tych drzew.

Przy okazji serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszej pol-
skiej strony internetowej, www.schwabenhaus.pl i poznania fir-
my bliżej.

 Rozmawiała Mariola Zdancewicz
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KWIECIENW kwietniowym 
programie klubu Blue Note 

czeka nas dużo jazzu na najwyższym 
światowym poziomie. W ramach kolejnego koncer-

tu z cyklu Jazz Top w Blue Note (12 kwietnia) wystąpi Ambro-
se Akinmusire – amerykański trębacz, który mimo młodego wieku 
(ma zaledwie 30 lat) już osiągnął status międzynarodowej gwiazdy 
i światowe uznanie. Zanim skończył 18 lat, zdążył wystąpić u boku 
takich gwiazd, jak: Joe Henderson, Joshua Redman, Steve Coleman 
i Billy Higgins. Był stypendystą nowojorskiej Manhattan School of 
Music, a w 2007 roku zdobył pierwsze miejsca w prestiżowych kon-
kursach – Thelonious Monk International Jazz Competition oraz 
Carmine Caruso International Jazz Trumpet Solo Competition; 
w tym samym roku wydał swój pierwszy album „Prelude… to Cora”. 

Ambrose Akinmusire to artysta, który nie stoi w miejscu, nie-
ustannie poszukuje, eksperymentuje. Muzyczne inspiracje czerpie 
z różnych gatunków, od Chopina po Björk. W 2011 roku ukazała 
się jego kolejna, wydana przez Blue Note Records, płyta „When the 
Heart Emerges Glistening”.

W czasie poznańskiego koncertu trębacz promować będzie 
swój najnowszy album (także nagrany dla Blue Note Records) 

„The Imagined Savior is Far Easier to Paint”. Akinmusire towarzy-
szyć będą uznani amerykańcy muzycy: Walter Smith III – saksofon 
tenorowy, Sam Harris – fortepian, Harish Raghavan – kontrabas 
oraz Justin Brown – perkusja. 

Nie sposób nie wspomnieć o innym ważnym koncercie, w cza-
sie którego usłyszymy dwóch wybitnych polskich muzyków, od 
lat mieszkających na Zachodzie. To saksofonista Andrzej Olejni-
czak oraz pianista Vladyslav „Adzik” Sendecki. 5 kwietnia wystąpią 
w kwartecie z Michałem Barańskim (kontrabas) i Michałem Bryn-
dalem (perkusja). Artyści promować będą, nagraną w czasie kon-
certu w poznańskim Blue Note płytę „Birthday Live #2” – specjalny 
album wydany z okazji 15-lecia istnienia klubu. Koncert niezwy-
kły, w czasie którego usłyszeliśmy cały wachlarz dźwięków – od 
współczesnego hard bopu do free-jazzu. Nie brakowało wpływów 
klasycznej i ludowej muzyki polskiej oraz hiszpańskiego flamenco. 

Zaledwie dwa dni wcześniej (3 kwietnia) na klubowej scenie 
wystąpi trio nominowanego do Fryderyków poznańskiego sakso-
fonisty „Kocina” . Kocin Kociński Trio to projekt będący wynikiem 
długoletniej i bardzo owocnej współpracy znakomitych muzyków: 
Macieja „Kocina” Kocińskiego, basisty Andrzeja Święsa i perkusisty 
Krzysztofa Szmańdy. Muzycy wychodzą poza ramy muzyki jazzo-
wej, a atutem projektu jest wykorzystywanie elektroniki w połą-

czeniu z instrumentami akustycznymi, wykraczanie poza idee 
czysto muzyczne (poezja, multimedia podczas koncertów).

Jak zwykle, nie zapominamy także o miłośnikach innych 
gatunków muzycznych – fani piosenek Franka Sinatry po-
winni wybrać się na koncert Hot Swing i Krzysztofa Kiljań-
skiego (4 kwietnia), energetycznego ska z prześmiewczymi 
tekstami – na występ Poparzonych Kawą Trzy (6 kwietnia), 
a zwolennicy śpiewu a’capella – na, jak zwykle, elek-
tryzujący koncert formacji Me Myself And I  
(15 kwietnia). 

Aktualny program klubu dostępny jest na bluenote.poznan.pl.

KWIECIEN



Wynalazki mające  
zdolność patentową

Wynalazkami podlegającymi opatentowaniu są rozwiąza-
nia należące do jakiejkolwiek dziedziny techniki pod warunkiem, 
że są nowe, cechują się poziomem wynalazczym i nadają do prze-
mysłowego stosowania. Wymienione przesłanki są ściśle sforma-
lizowane, a ich treść jest w prawie polskim określona w ustawie 
z 30.06.2000 r. – prawo własności przemysłowej (p.w.p.). Ogólnie 
rzecz biorąc, wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on czę-
ścią stanu techniki (przez który rozumie się wszystko to, co przed 
datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania pa-
tentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w for-
mie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie 
lub ujawnienie w inny sposób). Z kolei poziom wynalazczy ozna-
cza, że wynalazek nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze 
stanu techniki. Wreszcie, wynalazek uważany jest za nadający się 
do przemysłowego stosowania, jeżeli w oparciu o niego może 
być uzyskiwany wytwór lub sposób, w rozumieniu technicznym, 
w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnic-
twa. Ustawa nie definiuje samego pojęcia wynalazku ani wyma-
gania, że ma on należeć do dziedziny techniki. Pewną wskazów-
kę w tym zakresie może stanowić wyliczenie przedmiotów, które 
nie są uważane za wynalazki podlegające opatentowaniu. Takimi 
przedmiotami są m.in. 1) odkrycia, teorie naukowe i metody mate-
matyczne, 2) wytwory o charakterze jedynie estetycznym, 3) plany, 
zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodar-
czej oraz gier, 4) programy do maszyn cyfrowych, 5) przedstawie-
nia informacji. 

Patent – charakterystyka ogólna

Patent jest prawem podmiotowym o charakterze bezwzględ-
nym (jest skuteczny przeciwko wszystkim, erga omnes). Przyznaje 
prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy 
lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 
ust. 1 p.w.p.). Uprawniony z patentu może zakazać osobie trze-
ciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób za-
robkowy lub zawodowy polegający na: 1) wytwarzaniu, używaniu, 
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych 
celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub 2) stoso-
waniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też uży-
waniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu 
dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim spo-
sobem (art. 66 ust. 1 p.w.p.). Wyłączność jest ograniczona w czasie 

– trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku 
w Urzędzie Patentowym.

Prawo wyłącznego korzystania z wynalazku, wynikające z pa-
tentu, doznaje pewnych ograniczeń, których zakres i treść, a tak-
że przesłanki zastosowania są określone w ustawie. Unormowa-
nia te zezwalają na korzystanie z wynalazku przez osoby trzecie, 
przez co wyłączają określone działania ze sfery monopolu pa-
tentowego, w związku z czym korzystanie z wynalazku nie sta-
nowi naruszenia patentu. Jedno z ograniczeń patentu dotyczy 
stosowania wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, 
dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania (art. 69 ust. 1 
pkt 3 p.w.p.).

Tryby uzyskiwania ochrony patentowej

W Polsce (i w innych państwach europejskich) współistnieją 
dwa tryby uzyskiwania ochrony patentowej: krajowy i regionalny. 
W pierwszym z nich, patenty są udzielane przez urzędy patentowe 
poszczególnych państw, na podstawie ustaw krajowych. W Polsce 
udziela ich Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UP 
RP) na podstawie p.w.p. 

Tryb regionalny jest oparty na Konwencji o udzielaniu paten-
tów europejskich (dalej: KPE), na podstawie której patentów tych 
udziela Europejski Urząd Patentowy w Monachium (dalej: EUP). 
Przesłanki zdolności patentowej przewidziane w KPE są ujęte po-
dobnie jak w prawie polskim (zob. wyżej), z tym jednak, że wystę-
pują pewne różnice w sposobie ich wykładni. Patent europejski 
nie jest instrumentem Unii Europejskiej, ani prawem jednolitym, 
lecz stanowi wiązkę patentów krajowych tych państw-stron KPE, 
w których uzyskał skutki prawne. Może on obowiązywać na tery-
torium jednego, kilku albo wszystkich państw-stron KPE (jest ich 
trzydzieści osiem). Polska jest stroną KPE od 1.03.2004 r. Po tej da-
cie patenty europejskie są udzielane również na obszar Polski, jeśli 
zgłaszający wyznaczy Polskę jako kraj ochrony. Stają się one sku-
teczne, jeśli uprawniony dokona w Polsce tzw. walidacji.

W celu uzyskania patentu w Polsce (i w innych państwach) 
można również dokonać tzw. zgłoszenia międzynarodowego, na 
podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT). Zgłoszenia ta-
kie są w Polsce dokonywane za pośrednictwem UP RP, działające-
go jako urząd przyjmujący. Omawiana procedura dzieli się na dwie 
fazy: fazę międzynarodową oraz fazę krajową (w Polsce: przed UP) 
bądź regionalną (przed EUP). W fazie krajowej następuje udziele-
nie patentu, w fazie regionalnej – patentu europejskiego. Zgłosze-
nie międzynarodowe, dla którego EUP jest urzędem wyznaczonym 
lub wybranym i któremu została nadana międzynarodowa data 
zgłoszenia, jest równoważne ze zwykłym zgłoszeniem europej-
skim (jest to tzw. zgłoszenie Euro-PCT).

Wynalazki  
i ich ochrona 

Aurelia Nowicka 
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Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania 
patentu w trybie krajowym

Dokonanie zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu 
oraz rozpatrywanie tego zgłoszenia regulują przepisy p.w.p. oraz 

– bardziej szczegółowo – przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania 
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Zgłoszenia dokonuje 
się w UP RP, a powinno ono obejmować: podanie, opis wynalazku 
ujawniający jego istotę, zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, 
skrót opisu, a także rysunki, jeżeli są niezbędne do zrozumienia 
wynalazku. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, powinien 
w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania 
patentu (podmiot uprawniony do uzyskania patentu jest określo-
ny w art. 11 p.w.p.). Zgłoszenia są dokonywane przez profesjonal-
nych pełnomocników (rzeczników patentowych). 

Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania 
patentu europejskiego 

Patent europejski jest udzielany na wniosek podmiotu upraw-
nionego, który w tym celu dokonuje europejskiego zgłoszenia 
patentowego, rozpatrywanego przez EUP na podstawie KPE. Mo-
żliwość uzyskania patentu w tym trybie jest znacznym ułatwie-
niem, gdyż pozwala uniknąć prowadzenia odrębnych postępowań 
przed urzędami krajowymi państw-stron KPE. 

Do europejskich zgłoszeń patentowych mają zastosowanie, 
obok postanowień KPE, także przepisy ustawy z 14.03.2003 r. o do-
konywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach pa-
tentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wprawdzie po-
stępowanie prowadzące do udzielenia patentu europejskiego jest 
prowadzone przez EUP, to jednak zgłoszenie może być dokona-
ne (a w określonych przypadkach istnieje w tym zakresie prawny 
obowiązek) w krajowych urzędach patentowych (w Polsce – w UP 
RP), które następnie przekazują je do EUP. Wymagania dotyczące 
europejskiego zgłoszenia patentowego są określone w KPE oraz 
uściślone w regulaminie wykonawczym. 

Skutki patentu europejskiego w Polsce 

Jak wspomniano, patenty europejskie nie są jednolitym ty-
tułem ochronnym, lecz wiązką patentów krajowych i przyzna-
ją ochronę wynikającą z prawa krajowego. Podlegają one usta-
wodawstwom tych państw-stron KPE, na których obszar zostały 
przyznane i w których zostały walidowane. Również spory doty-
czące patentów europejskich należą do kompetencji organów 
krajowych.

Skutki patentu europejskiego w Polsce są określone w przy-
wołanej wyżej ustawie z 14.03.2003 r. Ogólnie rzecz biorąc, przez 
uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wy-
znaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, ja-
kie przyznaje patent udzielony na podstawie p.w.p. Uprawniony 
z patentu europejskiego ma obowiązek złożenia w UP RP tłuma-
czenia opisu patentowego na język polski, co jest elementem 
walidacji patentu, warunkującej jego skuteczność w Polsce. Tłu-
maczenia są publikowane przez UP RP, dzięki czemu podmioty 
polskie mogą zapoznać się z patentami europejskimi obowią-
zującymi w naszym kraju, a zatem mają szansę uniknięcia ryzy-
ka naruszenia cudzych praw i ponoszenia odpowiedzialności 
z tego tytułu. Dostępność tłumaczeń jest również istotna z punk-
tu widzenia upowszechniania wiedzy technicznej (np. w celach 
dydaktycznych) oraz zapewnia informację patentową, istotną 

z punktu widzenia dokonywania i zgłaszania do ochrony kolej-
nych wynalazków.

Perspektywa zmian: jednolita ochrona 
patentowa i Jednolity Sąd Patentowy

Podstawą jednolitej ochrony patentowej mają być „patenty 
europejskie o jednolitym skutku”. Mają one obowiązywać w pań-
stwach Unii Europejskiej uczestniczących we wzmocnionej współ-
pracy, wprowadzonej na podstawie rozporządzeń nr 1257/2012 
i  nr  1260/2012. Jednolita ochrona patentowa jest powiązana 
z utworzeniem nowego systemu rozstrzygania sporów patento-
wych, który ma powstać na podstawie porozumienia o Jednolitym 
Sądzie Patentowym (dalej: porozumienie JSP). Umowa ta została 
podpisana przez dwadzieścia pięć państw Unii Europejskiej. Pod-
pisu nie złożyły Polska, Hiszpania oraz Chorwacja. Jak się przewi-
duje, „pakiet patentowy” będzie stosowany od 2015 r., o ile poro-
zumienie JSP zostanie ratyfikowane przez co najmniej trzynaście 
państw.

Porozumienie JSP nie tylko tworzy nowy sąd patentowy, lecz 
reguluje wiele innych zagadnień, np. treść praw wyłącznych wy-
nikających zarówno z patentów europejskich jak i patentów eu-
ropejskich o jednolitym skutku, ograniczenia obu patentów oraz 
środki ich ochrony. Jak wspomniano, w odniesieniu do patentów 
europejskich zagadnienia te obecnie podlegają ustawom państw-

-stron KPE i jurysdykcji organów krajowych. Ewentualne podpisa-
nie i następnie ratyfikowanie przez Polskę porozumienia JSP nie 
tylko wyłączy jurysdykcję organów krajowych, lecz spowoduje po-
nadto, że wymienione sprawy przestaną podlegać prawu polskie-
mu, a będą regulowane wspomnianą umową międzynarodową. 

Mimo wielu apeli przedsiębiorców i ekspertów (oraz m.in. sej-
mowej Komisji Innowacyjności i  Nowoczesnych Technologii), 
Rząd nie wycofał się z decyzji o udziale we wzmocnionej współ-
pracy. Obecnie pozostaje więc tylko apelować o niewiązanie się 
przez Polskę porozumieniem JSP, co może zapobiec obowiązywa-
niu w naszym kraju patentów europejskich o jednolitym skutku, 
a tym samym – wysoce niekorzystnym i bardzo kosztownym kon-
sekwencjom zarówno jednolitej ochrony patentowej, jak i rozwią-
zań zawartych w porozumieniu JSP. W takim bowiem razie, paten-
ty europejskie nie będą miały w Polsce jednolitego skutku, lecz 
będą – jak obecnie – podlegać prawu polskiemu oraz będą mu-
siały być walidowane i tłumaczone na nasz język, a ewentualne 
spory będą w Polsce rozpatrywały sądy krajowe, a nie JSP. Nato-
miast, co wymaga podkreślenia, podmioty polskie będą mogły 
uzyskiwać jednolite patenty w tych państwach uczestniczących 
we wzmocnionej współpracy, w których patenty europejskie będą 
miały jednolity skutek.

prof.  UAM dr  hab. Aurelia Nowicka – Zakład Prawa Europejskiego 
Wydziału Prawa i Administracji UAM
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Niezwykle smakowita alternatywa dla tatara z wołowiny. 

Nagrzać piekarnik do 120°C. Przeciąć pomidory na pół wzdłuż 
i wyciąć rdzeń łodygi i usunąć nasiona pozostawiając miąższ. 
Ułożyć pomidory stroną cięcia na blasze wyłożonej pergami-
nem. Umieścić blachę do pieczenia na środkowej półce piekar-
nika. Suszyć je w piekarniku przez 3 godziny.
Szalotki obrać i drobno posiekać. Zagotować wodę i przelać 
wrzątkiem szalotki, ostudzić zimną wodą. Osączyć i osuszyć 
na ręczniku papierowym. Ostudzić i posiekać podsuszone po-
midory. Posiekać kapary, dodać do pomidorów. Doprawić solą, 
cukrem i świeżo zmielonym pieprzem. Odstawić do lodówki.
Przygotować dressing: musztardę połączyć z sosem sojowym, 
oliwą, kilkoma kroplami Tabasco. Dodać posiekaną 
szalotkę i wyciśnięty przez praskę czosnek. Tatara for-
mować za pomocą okrągłego, małego naczynia kła-
dąc na środku talerza. Skropić dressingiem, posypać 
ziołami i płatkami kwiatów jadalnych.

Więcej przepisów  
Magdy Gessler  
znajdziesz na:  

www.smakizycia.pl

Cztery pory roku 
według Magdy Gessler

Tatar z pomidora
 Czas 30 min.
 Czas oczekiwania 3 godz.
 Porcja dla 4 osób

pomidory 12 sztuk
szalotka 4
czosnek 2 ząbki
musztarda Dijon 1 łyżka
sos sojowy 1 łyżka
cukier 1/2 łyżeczki
kapary 1 łyżka
świeża bazylia lub  
szczypiorek garść listków
oliwa 1 łyżka
sól i świeżo zmielony czarny pieprz do smaku
sos Tabasco do smaku
kwiaty jadalne (bratki, róże,  
nagietki, nasturcje, do wyboru) do dekoracji
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Do tradycji kulturalnych międzywo-
jennego Poznania należały spotkania 
muzyczne w  domu Nowowiejskich. Po 
II wojnie światowej z  inicjatywy Elżbie-
ty Nowowiejskiej i  jej synów powróco-
no do salonu muzycznego w domu przy 
Alei Wielkopolskiej, zwanym „Willą wśród 
róż”. Powrócili tu przedwojenni goście, 
jak Raul Koczalski czy Ada Sari, dołączy-
li do nich artyści związani z powojennym 
Poznaniem, muzycy którzy po koncer-
tach czy spektaklach operowych groma-
dzili się w Willi, by dzielić się wrażeniami, 
dyskutować o kulturze i sztuce współcze-
snej i wreszcie by wspólnie muzykować. 
W salonie spotykali się również ówcześni 
kompozytorzy poznańscy, m.in. Stefan 
Poradowski, czy Tadeusz Szeligowski. Na 
zabytkowym fortepianie grało wielu lau-
reatów Międzynarodowych Konkursów 
Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 
oraz sławni chopiniści: poza wspomnia-
nym Raulem Koczalskim, Stanisław Szpi-
nalski, Adam Harasiewicz, Halina Czerny – 
Stefańska, Martha Argerich i inni. Częstym 
gościem domu był kardynał August Hlond 

– Prymas Polski – wielki przyjaciel i entu-
zjasta muzyki Feliksa Nowowiejskiego 
oraz jego brat Antoni Chlondowski, kom-
pozytor. Salon był także miejscem pielę-
gnowania żarliwych tradycji patriotycz-
nych, miejscem spotkań elity politycznej. 

By zachować cząstkę tamtego świa-
ta, pod nadzorem architekta wnętrz od-
tworzono pierwotny wystrój pomieszczeń, 
układ mebli, instrumentów i  dzieł sztu-
ki, zorganizowano także stałą ekspozycje 
pamiątek po Feliksie Nowowiejskim i jego 
rodzinie.

Dla uhonorowania pamięci wybitne-
go polskiego kompozytora Towarzystwo 
im. Feliksa Nowowiejskiego organizuje 
Międzynarodowe Konkursy Organowe, Fe-
stiwale Muzyki Pasyjnej i Paschalnej. Pro-
wadzi w zabytkowej willi Muzeum Feliksa 
Nowowiejskiego i otwarty dla publiczno-
ści Salon Muzyczny, gdzie stale brzmią 
jego utwory w  wykonaniu syna – Jana 
Nowiejskiego. 

Koncertowali tu m.in. soliści Teatru 
Wielkiego w  Poznaniu oraz muzycy Or-
kiestry Kameralnej ,,Amadeus” Polskiego 
Radia i Filharmonii Poznańskiej. Salon za-
szczycili swą obecności też aktorzy jak Do-
rota Stalińska czy Alina Janowska, a także 

prawnuczka Marii Konopnickiej – Joanna 
Modrzejewska oraz wielu innych, których 
nie sposób wymienić. Szczególnie cenna 
jest współpraca z  poznańską Akademia 
Muzyczną, która poza działalnością kon-
certową podjęła się wydawania płyt z mu-
zyką Feliksa Nowowiejskiego oraz druku 
jego utworów, które wprowadzane są do 
programu akademickiego oraz repertu-
aru koncertowego studentów, pedago-
gów i zespołów akademickich. Wspólnie 
z Akademią organizowane są również co-
miesięczne „Wieczo-
ry akademickie w Willi 
wśród róż” z udziałem 
studentów i  pedago-
gów poznańskiej Alma 
Mater z  różnych wy-
działów i  klas instru-
mentalnych. Koncerty 
mają charakter mono-
graficzny, na przykład 

,,Gala wokalna”, ,,Akor-
deonowa”, ,,Skrzypco-
wa”, ,,Gitarowa”, ,,Ka-
meralna”, ,,Operowa”, 

, , Instrumentów dę -
tych”, , ,Perkusyjna”. 
Niezwykłym zaintere-
sowaniem cieszą się 
zawsze ,,Gale kompo-
zytorskie”, których bo-
haterami są zarówno 
studenci klasy kom-
pozycji, prezentują-
cy w Salonie prawykonania swych utwo-
rów, jak też kompozytorzy-pedagodzy, 
zdradzający tajniki własnego warsztatu 
kompozytorskiego.

W bogatej ofercie Salonu szczególnie 
miejsce zajmują projekty skierowane do 
dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej. 
Towarzystwo organizuje cykliczne warszta-
ty artystyczne pod nazwą ,,Muzyczne za-
bawy u Mistrza Feliksa”. Celem tego cyklu 
jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki 
w sposób dla nich zrozumiały i naturalny. 
Korzystając z własnych spostrzeżeń, pomy-
słów, odkryć i eksperymentów, mają podą-
żyć w głąb świata muzyki, poznać prawa 
rządzące dźwiękami. Podczas warsztatów 
mają kontakt z różnymi instrumentami – 
uczą się je rozróżnić, nazywać i krótko cha-
rakteryzować, a  niektóre próbują nawet 
zrobić samodzielnie. Usytuowanie zajęć 

w Salonie Muzycznym – Muzeum Feliksa 
Nowowiejskiego ma ogromne znaczenie 
dla edukacji przedszkolaków. Widzą, że 
muzea nie są nudnym miejscem z nietykal-
nymi eksponatami, i że do muzeum można 
chodzić częściej niż tylko jeden raz. 

Szczególny charakter mają również 
koncerty edukacyjne z cyklu ,,Talenty War-
te Poznania” współorganizowane z Poznań-
ską Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II 
st. im. Mieczysława Karłowicza. Cykl ten 
adresowany jest do uczniów poznańskich 

szkół ogólnokształcących począwszy od 
stopnia gimnazjalnego oraz szkół zawo-
dowych, zwłaszcza tych, w których w pro-
gramie nauczania brakuje przedmiotów ar-
tystycznych. Jan Nowowiejski prezentując 
utwory ojca, przeplatają je barwnymi opo-
wieściami i ciekawostkami historycznymi.

Każdego roku w  Salonie organizowa-
nych jest szereg koncertów specjalnych, m.in. 
z okazji Nocy Muzeów, Tygodnia Organizacji 
Pozarządowych, czy Międzynarodowego 
Dnia Muzyki, a także współorganizowanych 
z poznańskimi szkołami muzycznymi i orga-
nizacjami kulturalnymi. Kalendarium wyda-
rzeń dostępne jest na stronie internetowej 
Salonu www.nowowiejski.pl.

Opr. Małgorzata Matuszko – koordynator 
Salonu Muzycznego, wiceprezes Towarzy-
stwa im. Feliksa Nowowiejskiego 

Z okazji 137. rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego i 6. rocznicy otwarcia Salonu Muzycznego w ,,Willi wśród róż” 
przy Alei Wielkopolskiej w Poznaniu odbył się koncert, podczas którego pianista Ignacy Lisiecki zagrał kompozycje 
Feliksa Nowowiejskiego „Walc”, „Baśń” i „Mazur”. W repertuarze znalazły się też utwory Scarlattiego, Schumana, Liszta 
i Bacha. Młody utalentowany artysta przypomina, że „w czasach, w których z każdym rokiem przesuwane są granice 
technicznej wirtuozerii, dojrzały artysta swoją siłę potrafi odnaleźć w spokojnej grze ciszą i brzmieniem instrumentu”. 

Salon dawniej i dziś



Z  Janem Brodą, wójtem Gminy Komor-
niki, rozmawia Merkuriusz

Ostatnio głośno jest o  centrum logi-
stycznym, które zbuduje w  Gminie 
Komorniki Volkswagen Group Polska…

To ogromnie satysfakcjonujące, że ko-
lejny duży przedsiębiorca docenił nas, loku-
jąc tu swoją inwestycję. Dla uściślenia, ma-
gazyn części zamiennych dla samochodów 
grupy Volkswagen wybuduje firma SEGRO, 
deweloper, właściciel i zarządca nowocze-
snych powierzchni magazynowych i pro-
dukcyjnych, obecny w gminie od kilku lat. 
Planowany obiekt, w którym pracę znajdzie 
około stu piędziesięciu osób to trzydzieści 
tysięcy metrów kwadratowych powierzch-
ni magazynowej oraz dwa tysiące metrów 
kwadratowych powierzchni biurowej. Bę-
dzie to największa inwestycja od 2010 roku 
i mam nadzieję, że następne zaistnieją jesz-
cze w czasie budowy nowego centrum. 
Jest Pan w dobrej sytuacji, ponieważ ma 
Pan zatwierdzony budżet na 2014 rok. 
Jakie są w związku z tym plany?

Mało tego, że mamy zatwierdzony bu-
dżet, to już go zmieniamy i wprowadzamy 
nowe pozycje inwestycyjne. Zagospoda-
rowując nadwyżkę budżetową zwiększa-
my wydatki inwestycyjne do niebagatelnej 
kwoty ponad trzydziestu milionów zło-
tych. Znaczną część środków (w  sumie 
siedem milionów) przeznaczymy na in-
westycje oświatowe. Są to między innymi 

rozbudowy szkół w Komornikach i Plewi-
skach, remonty w przedszkolach oraz bu-
dowy boisk przyszkolnych. Najwyższe wy-
datki dotyczą budowy dróg gminnych, na 
które przeznaczymy w  tym roku ponad 
piętnaście milionów złotych. W tych wy-
datkach uwzględnione są również częścio-
we koszty budowy drogi do wspomniane-
go magazynu. Zatem uważam, że budżet 
na 2014 rok jest optymistyczny.

Gmina Komorniki liczy dziś ponad dwa-
dzieścia dwa tysiące mieszkańców. Na 
początku Pana drogi jako wójta było ich 
czternaście tysięcy. 

Rzeczywiście, przyrost populacji jest 
imponujący. Wraz z  nowymi mieszkań-
cami przybywają nam też nowe wyzwa-
nia. Rośnie liczba dzieci, które wymagają 
od nas najwięcej. W związku z tym rosną 
też w gminie wydatki na dofinansowanie 

Plany 
w Komornikach
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żłobków, przedszkoli i  szkół. Suma kosz-
tów z tym związanych przekracza dziś jed-
ną trzecią budżetu naszej gminy, to prawie 
trzydzieści trzy miliony złotych. Nasi miesz-
kańcy – szczególnie ci zameldowani – ge-
nerują również wzrost dochodów, przede 
wszystkim z  PIT. Dochody z  tego tytułu 
mają w tym roku przekroczyć dwadzieścia 
pięć milionów złotych. Nowi mieszkańcy 
oczekują placów zabaw, utwardzonych 
dróg i chodników, czyli niczego nadzwy-
czajnego. Trzeba będzie jednak trochę 
poczekać na spełnienie tych oczekiwań. 
Mimo szczerych chęci nie jesteśmy w sta-
nie sprostać im natychmiast. 
Jakie priorytetowe działania przewidu-
je Pan na bieżący rok? 

Priorytetem są w zasadzie wszystkie 
wymienione inwestycje. Najważniejszą 
z  nich jest rozbudowa szkoły podstawo-
wej w Plewiskach, która powinna popra-
wić warunki nauki już w październiku tego 
roku. Startuje również rozbudowa szko-
ły podstawowej w Komornikach. Jest ona 
bez porównania większa i  efekt ucznio-
wie odczują dopiero we wrześniu 2015 
roku. Z inwestycji drogowych najważniej-
szym wyzwaniem będzie budowa ronda 
wraz z drogą dojazdową do nowej inwe-
stycji Volkswagena. Ten dojazd musi być 
gotowy do końca bieżącego roku. Może 

nawet uda się zbudować całą obwodnicę 
Komornik, lecz w tej chwili nie mogę tego 
zagwarantować. 
Co może Pan powiedzieć o  ubiegłym 
roku? 

No cóż… przeszedł on do historii. 
Rok 2013 był dobry, gdyż zrealizowali-
śmy to, co  zaplanowaliśmy. Pod koniec 
roku wpłynęły do gminy środki z podat-
ku od czynności cywilno-prawnych w wy-
sokości ponad pięciu milionów złotych. To 
nadzwyczajny wpływ stwarzający możli-
wości uruchomienia inwestycji, które nie 
zmieściły się w projekcie budżetu na 2014 
rok. Dodatkowo pojawiła się informacja 

o decyzji Volkswagen Group Polska, któ-
ra zdecydowanie poprawiła nasze nastro-
je i  pozwala z  optymizmem spoglądać 
w przyszłość. Miniony rok był jednak fa-
talny pod względem legislacyjnym. Na-
sze prawo i pomysły sejmowo-rządowe 
na złotówkę w przedszkolu, niefortunna 
ustawa śmieciowa, służebność przesy-
łu, a obecnie plany podręczników szkol-
nych za darmo pokazują, że doraźne suk-
cesy rządzących są na pierwszym miejscu, 
a stan Ojczyzny zbytnio ich nie interesuje. 
Nikt „z góry” nie jest zainteresowany ja-
kością stanowionego prawa, z którym my 

„na dole” borykamy się na co dzień.  

region
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Rok 2014 rozpoczął Pan otwarciem 
galerii portretów dziekanów, którzy 
kierowali wydziałem. Proszę opo-
wiedzieć trochę o tym pomyśle.

Henryk Koroniak: Do tradycji uni-
wersyteckiej należy pamięć o  tych, 
którzy ją tworzyli. Portrety dzieka-
nów zdobią ściany reprezentacyj-
nych auli uniwersytetów w Oxfordzie, 
Harwardzie czy Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Dla nas impulsem do tego 
było otwarcie w 2012 roku nowego bu-
dynku Wydziału Chemii. Obrazy są autor-
stwa znanego artysty, Andrzeja Okińczy-
ca. Należy podkreślić, że środki na ten cel 
nie pochodziły z funduszy wydziału, tyl-
ko od sponsorów, a szczegóły rozliczeń 

pozostały sprawą między artystą a mece-
nasem sztuki. Inspiratorem pomysłu był 
nieżyjący architekt Jacek Buszkiewicz, 
autor koncepcji nowego Collegium Che-
micum na Morasku. To z jego inicjatywy 
poznałem Pana Andrzeja Okińczyca i tak 
to się wszystko zaczęło. 
 Powstała też swoista ekspozycja dzieł 
różnych…

To już piąta wystawa, tym razem pla-
katów Mirosława Adamczyka. Uważam, 
że studenci powinni obcować ze sztuką. 
Stwarzamy tę okazję, wnętrze nowego Col-
legium Chemicum prezentuje się jak mu-
zeum sztuki
Miałam okazję widzieć większość. To 
bardzo inspirujące.

Cieszę się. Jak mówił Terencjusz, „nic co 
ludzkie nie jest mi obce”, co jednoznacznie 
dowodzi, że chemik to humanista. Przecież 
Leonardo też był renesansowym humani-
stą, choć budował maszyny latające. 

Piotr Kirszensztejn: Nie tak dawno, po-
dobnie jak wspomniany Terencjusz czy Le-
onardo, profesor Bogdan Marciniec powie-
dział, że fatalnie jest, gdy brakuje symetrii 
w nauce, gdy podajemy tylko wiedzę ści-
słą, a zapominamy o szerokiej perspekty-

wie humanistycznej. Tak więc otwieramy 
przed studentami inne perspektywy. Nas 
to przecież nic nie kosztuje, oprócz czasu 
związanego z organizacją ekspozycji. Na-
mawiam dziekana na jeszcze jedną rzecz. 
Marzy mi się taki koncert noworoczny jak 
w Wiedniu. Zapewne przesadzam ze skalą, 
ale powolutku zacznijmy od imprezy z na-
szymi absolwentami, czas pokaże, może 
urośnie to do większej rangi i ludzie „z ze-
wnątrz” będą starali się o wejściówki. Ta-
kie działania tworzą więzi z wydziałem. Nie 
chcemy aby ktoś przyszedł, zdobył wiedzę 
i zupełnie o nas zapomniał… 
Jesteście Panowie po tradycyjnym zjeź-
dzie dziekanów. Kto dopisał?

Dopisali wszyscy, za wyjątkiem tych, 
którzy brali udział jako eksperci w między-
narodowej konferencji „Gospodarczego 
Trójkąta Weimarskiego” w Krakowie. Żałuje-
my, że nie było z nami Pani Minister. Repre-
zentowane były wszystkie ośrodki w Polsce. 

Spotkanie jest rzeczywiście tradycyj-
ne i niezwykle ważne, bo w Poznaniu 
przynajmniej raz do roku rozmawiamy 
na bieżące, nurtujące środowisko te-
maty. Powtarzają się pytania: skąd brać 
pieniądze na badania? Jak zdobywać 
pieniądze na kształcenie? Jak finanso-
wać studia doktoranckie? Jak wpisać 
się w nowy program Horyzont 2020? 
Jak nas oceniono w procesie kategory-
zacji, czy słusznie czy nie? Wymienia-

my poglądy, doświadczenia. Bywa, że zjaz-
dy kończą się apelami, w tym roku jeden 
na pewno wyląduje na biurku Pani Minister. 
Jest w ostatecznej redakcji, dotyczy oceny 
jakości publikacji czy czasopism, w których 
się te publikacje zamieszcza, a które mini-

sterstwo – lub też komisja ministerialna – 
w dynamiczny sposób co chwilę zmienia. 
Jakie są plany na najbliższy czas?

Pięknie jest na chemii, studentów 
mamy, doktorantów też, dobrze byłoby 
gdybyśmy mieli więcej środków na bada-
nia i kształcenie…

Od września uruchamiamy studia 
magisterskie w języku angielskim. Są też 
podpisane umowy, na przykład z Univer-
sity of Massachusetts. Z  ostatnich ran-
kingów wynika, że UAM jest w pierwszej 
trzysetce, to dobry wynik. Jako jednost-
ka prowadząca badania naukowe w che-
mii, też pewnie plasujemy się co najmniej 
tak samo jeśli nie wyżej. W  tej chwili 
mamy propozycję współpracy ze znany-
mi niemieckimi jednostkami naukowy-
mi, co nas cieszy, gdyż stoi za tym rze-
telne finansowanie. Niemiecka nauka 
opiera się na uniwersytetach, instytutach 
badawczych typu Max Planck Gesellschaft, 

Chemik to humanista

Z dziekanem Wydziału Chemii UAM  
prof. Henrykiem Koroniakiem  
i prodziekanem prof. Piotrem 

Kirszensztejnem rozmawia  
Mariola Zdancewicz
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czy  Fraunhofer-Gesellschaft. Budujemy 
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych 
Technologii i najlepiej byłoby, gdyby mia-
ło status podobny do wspomnianych in-
stytucji w Niemczech.
Przed Państwem „Drzwi otwarte”, 
w trakcie cykl wykładów z prezentacją 
chemii w wielu wymiarach…

Będziemy pokazywać współczesną 
chemię, a więc wytwarzanie nowych na-
nomateriałów i  tę blisko nas, choćby ko-
smetyczną. Chcemy uzmysłowić młodym 
ludziom, że to czego będą się uczyli, jeśli 
nas wybiorą, jest im bli-
skie. Mój guru, profesor 
Allen Bard, wielokrotnie 
nominowany do nagrody 
Nobla, mówił mi: „Jak za-
czniesz słuchać siebie, to 
poznasz chemię, bo prze-
cież ty jesteś jednym wiel-
kim reaktorem.”  Wszystkie 
procesy jakie zachodzą 
w  naszych organizmach, 
to reakcje chemiczne. 

Od dwóch lat wspiera-
my zdolną młodzież pol-
skiego pochodzenia zza 
wschodniej granicy. Była 
to początkowo inicjatywa 
Senatu RP i wtedy byliśmy 
jedynym polskim wydzia-
łem chemicznym, który 
pozytywnie zareagował. 
Pojechaliśmy, przeprowa-
dziliśmy testy, przyjecha-
ły do nas na studia osoby 
z Ukrainy, Białorusi, Cieszyna i generalnie 
z  całego obwodu wileńskiego. Program 
nazywał się „Wschód, Zachód – Łączy nas 
Polska”.

Z  panem dziekanem zgadzamy się, 
że  gdy byliśmy młodymi pracownikami 
nauki, Ameryka była dla nas otwarta. Mie-
liśmy możliwość pracowania w nowocze-
snych laboratoriach. Dzisiaj nasze otwar-
cie na młodzież zza granicy wschodniej to 
spłata długu, który zaciągnęliśmy i trzeba 
go powoli zwracać. Mam porównanie. Ro-
biliśmy analizy przygotowania merytorycz-
nego tych kandydatów i muszę stwierdzić, 
że podstawy ich wiedzy są lepsze, aniżeli 
naszych kandydatów na studia. Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, a w zasadzie 
Senat RP, który scedował to działanie na 
ministerstwo, zrezygnował z programu, ale 
my, jako Wydział Chemii, go kontynuujemy. 
Tworzycie też klasy akademickie. Dla-
czego to takie ważne?

W tej chwili jest dziewięć takich klas. 
Uczniowie nie przychodzą na godzinę 
czy dwie jak do kina, są u nas na Wydzia-
le dłużej i mogą w towarzystwie opieku-
nów razem ze studentami wykonywać 

doświadczenia w  laboratorium. 
Już są w gronie studentów. Mamy 
świetną bezpośrednią reklamę, 
bo  wracają do szkoły i  opowia-
dają co robili. Od czterech lat, co 
roku pniemy się w  rankingach 
w górę, w ostatnich rekrutacjach 
przyjęliśmy dokładnie dwanaście 
procent więcej studentów, niż 
w  latach poprzednich. Absolut-
nie nie mamy problemów z wy-
pełnieniem limitu.  
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Autor niszowych asamblaży, fotograf, 
rzeźbiarz. Jeździ po Polsce by zatrzymać 
w kadrze obiektywu resztki dawnego kli-
matu wsi i  małych miasteczek. Pracuje 
i  tworzy w Poznaniu. Od roku 1992 czło-
nek Poznańskiego Oddziału Związku Arty-
stów Plastyków, od 1997 Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Po-
kazywany m.in. w galeriach Poznania, Zie-
lonej Góry, Warszawy, Inowrocławia, Kra-
kowa, Hanoweru i Charkowa. Ostatnio do 
nagród oraz wyróżnień dodał grand prix 
Czwartego Poznańskiego Salonu Robinso-
nada oraz nagrodę Gloria Artis – Zasłużony 
Kulturze przyznaną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

5 kwietnia tego roku Muzeum Narodo-
we Rolnictwa w Szreniawie zaprezentuje 
dzieła artysty. Wystawa zatytułowana CZAS 
zbiega się z jubileuszem siedemdziesiątej 
rocznicy jego urodzin oraz czterdziestole-
ciem pracy twórczej. I choć można dysku-
tować czy w dzisiejszym, pragmatycznym 
świecie wspominanie takich okazji jest po-
trzebne, to przecież na ogół rzadko się je 
omija. Bo prowokują nie tylko do wspo-
mnień, ale również naturalnego podsumo-
wania minionych lat. I do refleksji poma-
gających odpowiedzieć na ważne pytania 
egzystencjalne. Pytania, które zadajemy so-
bie w ciągu całego życia często i bez specjal-
nych, odświętnych powodów.

Staszek Wojcieszak swoją działalność 
rozpoczął na przełomie lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
od projektowania i wykonywania unikato-
wych form użytkowych z drewna, styliza-
cją często nawiązujących do słowiańszczy-
zny. Owe pierwsze zmagania z niełatwym 
materiałem zaowocowały później nie tylko 

wszechstronną znajomością rzeźbiarskie-
go warsztatu. Artysta i przyroda związali się 
wówczas węzłem szczególnego pobratym-
stwa, które przetrwało po dzień dzisiejszy. 
W 1983 roku pojawiło się zainteresowanie 
fotografią. Kolejne wypady z aparatem za 
miasto wywołują pytania. Na ile niezmien-
ny jest świat? Czy można ocalić choćby mo-
ment szybko odchodzącego życia? Twórca 
stara się zatrzymać w kadrze to co kruche 
i  zachwycające ulotnym, prawie metafi-
zycznym pięknem – dynamiczny ślad fali, 
zawieszone na chwilę w powietrzu piórko 
czy ożywającą na moment barwę mokrego 
kamyka. Potem zaczyna fotografować smut-
ne, zniekształcone starością drzewa, popa-
dające w ruinę wiejskie chaty, zapomniane 
cmentarze. Zdjęcia są zaczynem, ale także 
cząstką nowej formy twórczości. Artysta, 
w coraz bardziej rozbudowanych asambla-
żach łączy ułamki rzeźby cmentarnej oraz 
fragmenty dawnych przedmiotów użytko-
wych, często noszących jeszcze ślady minio-
nego piękna. Zestawia także dokumentują-
ce przeszłość stare, zatarte, czarno-białe lub 
sepiowe fotografie z własnymi kolorowymi 
zdjęciami. Na tych ostatnich utrwala pozło-
ciste łany zbóż, głęboko zaorane skiby pola, 
łąki rozedrgane kwiecistością barw czy tę-
czę, wypływającą po deszczu na połać jesz-
cze ciężkiego, ołowianego nieba. Pokazuje 
istniejące obok siebie dwie, rządzące natu-
rą moce: bezwzględną, destrukcyjną rolę 
czasu oraz witalną siłę bujnego życia, nie-
ustannie odradzającego się w przyrodzie. 
Powstają wieloelementowe aranżacje pla-
styczne, miniaturowe formy scenograficz-
ne o  nostalgicznej, poetyckiej wymowie, 
zamknięte w ciężkich ramach z drewna po-
zyskanego ze starych okiennic, płotów, frag-
mentów drzwi i ścian zawalonych stodół. 

Te prace to są 
moje wiersze

(Staszek Wojcieszak)
Joanna Dziubkowa

…
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Drewna, którego lata świetności już daw-
no minęły, lecz które teraz nieoczekiwanie 
dotknięte ręką artysty podniesione zostaje 
do rangi sztuki. Rodzą się dzieła z materia-
łu nasyconego nieodgadnioną przeszłością, 
jeszcze silnego choć pooranego bruzdami 
słojów. Te stygmatyzowane wiekiem ramy, 
nabierające nieomal cech personalnych, 
nazywane bywają w opisach krytyków sfa-
tygowanymi, emerytowanymi, sędziwymi. 
Prace Staszka Wojcieszaka, określane czę-
sto technicznie fotoramami lub fotorzeźba-
mi, łączy wiele elementów o nakładającym 
się znaczeniu. Ostateczny ich kształt oraz 
nagromadzenie wątków symbolicznych 
sprawia, że postrzegane bywają jako dzie-
ła o wymowie metafizycznej. Mimo powagi 
podjętego tematu, trudnego bo dotykają-
cego spraw nieuniknionych, czasem osta-
tecznych, twórczość autora daleka jest od 
koturnowego dramatyzmu. To jego osobo-
wość – stosunek do świata pełen serdecz-
nej, ufnej, prawie dziecięcej otwartości oraz 

bezgraniczne zaangażowanie – nadaje ton 
wszystkiemu co robi. Moje najprzeróżniej-
sze formy, czy działania artystyczne – mówi 

– łączy jeden element wspólny, który można 
nazwać fascynacją. Związek artysty z prze-
szłością cechuje swoista empatia, nadająca 
pracom ton emocjonalny, osobisty, pozwa-
lający na przygarnięcie i otoczenie opieką 
każdego przedmiotu wyrzuconego przez 
historię, a przecież będącego nieodłączną 
cząstką naszej materialnej kultury. Obiek-
tu czasem zbyt pospolitego lub zniszczone-
go by trafić do muzealnych zbiorów a jed-
nocześnie zbyt magicznego by mógł go nie 
dostrzec artysta. 

Przy wierności tym samym, sprecyzo-
wanym na początku zainteresowaniom, 
w  późniejszych pracach Staszka Wojcie-
szaka widać nie tylko rozwijanie pomysłów 
technicznych, ale przede wszystkim cią-
głe, cierpliwe zgłębianie podjętego tema-
tu. Dzięki jasności założeń i warsztatowej 
konsekwencji krystalizuje się jego własny, 

rozpoznawalny styl. W ostatnich pracach 
widać tendencję do uspokojenia zarówno 
formy, jak i kolorystyki. Towarzyszą im też 
eksperymenty. Autor wprowadza własną 
czarno-białą fotografię, jakby symbolicznie 
wpisując się w ciąg opowieści o przeszłości 
i teraźniejszości, która się nią staje. Intere-
suje go też uniwersalność pewnych zjawisk 
a także szukanie podobieństw w doświad-
czeniach własnych oraz spostrzeżeniach in-
nych ludzi. Widzów, z którymi w ten sposób 
nawiązuje więzi, a czasem i wieloletnie przy-
jaźnie. Podczas przygotowań do wystawy 
wiele rozmawialiśmy o poszukiwaniu inte-
resujących tematów, budowaniu koncepcji 
dzieła i trudzie przełożenia pomysłu na osta-
teczny kształt „przedmiotu sztuki”. A także 
niepokojów, zmiennych stanów ducha, któ-
re można by nazwać twórczą świadomością. 
Staszek powiedział mi wtedy: wiesz, tak to 
jest ze mną: jestem fotografem i czasem nie-
fotografem, rzeźbiarzem i nierzeźbiarzem, 
niby profesjonalistą, ale też i amatorem, bo 
amatorom więcej wolno(!). A więc jestem ar-
tystą i nieartystą. Te prace to są moje wier-
sze. Ale poeci mogą pisać i czasem schować 
kartki do szuflady. A ja nie.

Wydaje się, że nikt nie zrozumie artysty 
lepiej, niż drugi artysta. Sięgnijmy więc do 
słów starszego o ponad pokolenie, nieco 
już zapomnianego polskiego poety, eseisty 
i tłumacza, Jerzego Zagórskiego. Słów po-
kazujących zadziwiającą bliskość doznań 
i refleksji:

choć nawet czas i ten przeminie
ludzie okrzyki drzewa burze
śmieszne materie nieulękłe
zwierzęta kwiaty na polanie
wszystko przemija co jest piękne
wszystko co piękne jest zostaje

[Jerzy Zagórski, Wszystko co piękne]
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Putin wystąpił na konferencji pra-
sowej. Jak imperatorowi przystało, ka-
zał czekać dziennikarzom dwie godziny. 
Skruszeli. Początkowo byłem zdumiony 
z  jakim przekonaniem opowiadał wy-
myślone przez siebie historie. W jaki spo-
sób obrażał inteligencję słuchaczy, twier-
dząc, że nie ma tam żadnych jego wojsk, 
że  na Krymie są samorzutnie, sponta-
nicznie zorganizowane oddziały obywa-
telskie. Przecież umundurowanie można 
kupić w każdym sklepie „surwiwalowym”, 
a  czy kałasznikowy też? Może w  Rosji 
tak, ale na Ukrainie nie. Kiedy ochłoną-
łem, zrozumiałem, że mam do czynienia 
z oficerem KGB, który retoryki kłamstwa 
uczył się u największych mistrzów. Można 
by to wszystko uznać za kiepski spektakl, 
gdyby nie to, że skutki są jak najbardziej 
realne. Angela Merkel miała się zwierzyć 
po rozmowie 

z Putinem, jakoby odnio-
sła wrażenie, że żyje on w innym świecie. 
Pani kanclerz się myli, Putin wie dokład-
nie co robi, tylko dla reszty świata nie są 
do końca znane jego zamiary. 

Próżno pisać scenariusze, snuć domy-
sły. Jedno jest pewne, cokolwiek sobie 
postanowił, to dokładnie zaplanował. Po-
dobnie lekceważono w 1938 roku Hitlera: 
z jednej strony uważano go za grotesko-
wego dyktatora, a jednocześnie zaprze-
czając sobie, sprytnego stratega, ale któ-
ry gotów jest podjąć grę dyplomatyczną. 
Wszak nie mógł założyć, że cywilizowany 
świat pozwoli mu na realizację chorego 
planu. Niestety pozwolił. 

Putin z  jednej strony kpi ze wszyst-
kich, a  jednocześnie z  konsekwencją 
psychopaty realizuje swój plan odbudo-
wy rosyjskiego imperium i  jest mu do-
kładnie obojętne pod jakimi sztanda-
rami, byle było wielkie. Oczywiście do 
tego planu jest mu nieodzowna Ukraina. 
Ma świadomość, że z bałaganiarską Euro-
pą są tylko same kłopoty, ale zbudować 
nowe imperium w Azji, to perspektywicz-
ny plan. Krym to niezatapialny lotnisko-

wiec, sprawdził się już przy 

okazji inwazji w Gruzji i trzyma w szachu 
Turcję, odwiecznego wroga Rosji i człon-
ka NATO. Sojusz ukraińsko-natowski plan 
ten by przekreślił. Czy warto Ukrainę pod-
bić, myśli Putin i prawdopodobnie kalku-
luje, że się nie opłaca, ale zniszczyć nie 
zaszkodzi, wystarczy, że będzie biedna 
i  zależna. Nawet Donbas Putinowi nie 
jest do niczego potrzebny. Ciężki prze-
mysł, całkowicie uzależniony od produk-
cji zbrojeniowej, której zresztą teraz nie 
ma, fabryki nie modernizowane od ćwierć 
wieku, wegetują siłą rozpędu i dzięki za-
mówieniom rządowym. Więcej produku-
ją złomu, niż czegokolwiek potrzebnego 
gospodarce. 

Czy Europa i  Ameryka może mieć 
wpływ na Putina? Oczywiście, że tak. Wy-
starczy uważnie 

przestudiować roczniki statystyczne 
i raporty giełdowe. Podstawą egzystencji 
gospodarki rosyjskiej są surowce, głów-
nie ropa i gaz. Nowe technologie spowo-
dowały, że nie ma już takiego zapotrze-
bowania na metale kolorowe. Rosyjski 
węgiel kiepsko się sprzedaje i teraz jest 
wysyłany głównie do Chin. Ze względu 
na klimat i jakość ziemi, praktycznie 
dwie trzecie żywności Rosja 
importuje. Od rosyjskiego 
gazu uzależnione są kraje 
Europy Środkowej i Wschod-
niej oraz Niemcy i  Austria. 
Własne zasoby posiadają kra-
je skandynawskie i Anglia, fran-
cuska energetyka opiera się na 
elektrowniach jądrowych. Gaz ro-
syjski importują jeszcze Włochy, 
ale przemysł włoski może się bez 
niego obyć, bowiem importuje go 
też z krajów arabskich w płynie. Skoro 
mowa o Włoszech, PKB Rosji jest wiel-
kości PKB Włoch, mniej więcej, były lata, 
że mniejsze. Wymiana handlowa Rosji 
z Ameryką nie ma praktycznie znaczenia, 
w  ciągu około tygodnia przemysł USA 
wytwarza taką ilość towarów, jaką spro-
wadzają z Rosji 

i  robią to tylko dlatego, żeby Rosja „ku-
powała” dolary, niezbędne dla wymiany 
handlowej. Ewentualna inflacja dolara 
tylko by pomogła Ameryce, gdyby Rosja 
zdecydowała się zawiesić z nią stosunki 
gospodarcze. Braku importu rosyjskiego 
za oceanem nikt by nie zauważył. Jak ma-
wiał pewien komik, „kupuję rosyjską wód-
kę, bo ta idealnie nadaje się do czyszcze-
nia przypalonych garnków i  kuchenki, 
a przy tym jest niedroga”. 

Ta kabaretowo-gospodarcza dygresja 
tylko w części jest prawdziwa. Wbrew po-
zorom blokada gospodarcza i finansowa 
szybko zmusiłaby Rosję do zmiany polity-
ki imperialnej i zniechęciła do podbojów. 

Oczywiście zawsze ro-
syjscy wład-

cy, carowie, 
sowieci 
mieli  je -
d e n  p a -

tent na bie-
dę, wytypować wroga 

i wysłać głodny, wściekły lud na woj-
nę. Niestety dziś to nie zadziała, bo Rosja-
nie poznali już standardy, życie nie rosyj-
skie i o ile ich nie mają, to ginąć dla idei 
też nie mają ochoty. Wbrew pozorom taki 
ruch byłby dla samych Rosjan zbawien-
ny, bo uświadomiłby, że tylko demokra-
cja może uchronić ich przed szaleństwa-
mi imperatorów. Polityczne otoczenie 
Putina szybko zmieniłoby zdanie, gdy-
by zablokowano zagraniczne konta bo-
gatych i wpływowych Rosjan w Europie. 
Wszyscy wiedzą, że  groteskowe pań-
stewko jakim jest Cypr, to wielka pralnia 
pieniędzy rosyjskiej mafii i  oligarchów. 
Niektórzy twierdzą, że jest tam więcej ro-
syjskich pieniędzy, niż w rezerwie federa-
cji rosyjskiej. Krótko mówiąc Europa ma 
środki, ale czy ich użyje? Z dozą prawdo-
podobieństwa mogę powiedzieć, że nie. 
Niemcy obawiają się braku płynności do-
staw gazu. Francuzi mają kilka intratnych 
kontraktów zbrojeniowych z Rosją. Ma-
klerzy w City londyńskim robią świetne 

interesy z Abramowiczem i jego kum-
plami. Włosi mają dziwny sentyment 

do Rosjan i choć gospodarka włoska 
od rosyjskiej jest całkowicie nieza-

leżna, to co ich to obchodzi. No to 
gramy nadal w te szachy, przy-

najmniej tak się Europie wyda-
je, lecz jak twierdzi Kasparow 

to nie szachy, tylko warcaby 
i Putin zbija pionka za pion-

kiem.  

Andrzej Wilowski

Gra w szachy 
4 marca 2014 r.






